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KRIJGT DE ROTTERDAMSE HAVEN HET MOEILIJK?
De conclusies die in het jaarverslag van 
de R otterdam se K am er van K oophan
del over de stad worden getrokken liegen 
er niet om. E r w ordt gezegd, dat het 
R otterdam  van 1971 een nogal rom 
melige en onzekere indruk geeft. R ot
terdam  krakeelt en vertrouw t zijn ver
trouw ensm annen niet. Als de conjunctu
rele voortekenen niet bedriegen zal de 
stad daarom  veeleer behoefte hebben aan 
zorgvuldigheid, gerichtheid en eensge
zindheid. W ant de werkgelegenheid 
neem t af, de rentabiliteit van de be
drijven verm indert en de investeringen 
dalen. D e haven begint duidelijk de 
weerslag te ondervinden in het in te rna
tionale handelsverkeer, de bouw nijver
heid stagneert en ook in bepaalde sec
toren van de dienstverlening verm in
dert de vraag.
De onm iddellijke toekom st bergt vele 
im ponderabilia in zich. D e meningen 
over de recessie lopen uiteen, m aar over 
het algemeen heerst de indruk, da t de 
conjunctuur zich in de loop van dit 
jaar in ongunstige zin zal ontwikkelen. 
Of daarm ee sam enhangend de w ereld
handel, en in het bijzonder het voor 
R otterdam  zo onontbeerlijke transport- 
segment, een terugloop zal gaan vertonen, 
moet nog bezien worden. De indruk 
die wij uit enkele voorafgaande, men 
zou ze haast willen noem en partiële, re
cessies hebben overgehouden, is dat het 
vervoerelem ent over het algemeen niet 
snel van een min of m eer ernstige m a
laise te  lijden krijgt. E r  is, hoe p ara 
doxaal dit ook moge klinken, vaak nog 
m eer behoefte aan transport.
De dreigem enten in de havensectoren 
zitten dan ook veeleer in de factor 
havenarbeid, m aar de verm indering van 
de werkgelegenheid daar houdt in eerste 
instantie verband m et de verder door
gevoerde autom atisering en m echanisa
tie op de kaden. W at wel van grote 
betekenis is, werd onlangs aangestipt 
door mr. L. J. Pieters, voorzitter van de 
Scheepvaartvereeniging Zuid, toen hem 
om com m entaar werd gevraagd over het 
onlangs to t stand gekom en akkoord met 
betrekking to t de haven-c.a.o. „Wij zijn 
er niet gelukkig m ee”, verklaarde hij, 
„m aar van de twee kwaden hebben wij 
het m inst erge gekozen. Wij konden het

ons niet veroorloven, dat Rotterdam , 
vooral in deze tijd door misschien lang
durige stakingen zou worden getroffen. 
H et andere kwaad, de consequentie die 
uit de overeenstem m ing met de vak
bonden is voortgevloeid, is dat onze 
haven nog duurder kan w orden.” De 
heer Pieters zei dat dit de imago van 
Rotterdam  in het buitenland, w aar men 
de haven toch al niet als goedkoop be
schouwde, nog m eer in gevaar kan bren
gen.
De „dure” haven Rotterdam  is beslist 
geen loze kreet. Op een recente bijeen
kom st van R otterdam se stuwadoors, 
waarschuwde de heer D. Mol er al voor, 
dat de haven het het afgelopen jaar, 
wat dat betreft, moeilijk heeft gehad. 
Ook al zijn de stuw adoorstarieven dit 
jaar vrij matig om hoog gegaan, toch is 
het gevaar weer toegenom en, en wanneer 
de stuw adoors de duurdere loonkosten 
nu op hun tarieven m oeten gaan verha
len is het hek helemaal van de dam. H et 
grote zorgenpunt is dat verkeer, dat door 
welke oorzaak ook R otterdam  verlaat, 
moeilijk terug te halen is. In enkele ge
vallen is zelfs sprake van een absoluut 
verlies. D at zijn de naweeën van de 
stakingen van het vorige jaar, w aar men 
nu nog m ee tobt. Zou het ditmaal op
nieuw to t massale stakingen zijn ge
komen, dan waren de gevolgen bepaald 
niet te overzien geweest, en het is om 
deze redenen, dat de werkgevers voor 
de eisen van de vakbonden door de 
knieën zijn gegaan, —  waarm ee overi
gens een levensgevaarlijk precedent werd 
geschapen.
Om deze e n  andere invloeden zoveel 
mogelijk te neutraliseren w ordt o.m. een 
verdere sam enwerking tussen de N oord- 
west-Europese zeehavens aanbevolen. In 
een verklaring, die kortgeleden namens 
de K am ers van K oophandel van de 
N oordzeehavens A m sterdam , Bremen, 
Gent, H am burg en Rotterdam  werd uit
gegeven, w ordt dit speciaal gezien tegen 
de achtergrond van de uitgebreide EEG . 
De uitbreiding van de G em eenschappe
lijke M arkt is voor de voorzitters van 
de K am ers reden to t vreugde. Op het 
gebied van de vervoerpolitiek zullen naar 
verwachting wel een aantal aanpassings
moeilijkheden overwonnen moeten w or

den. Voor de scheepvaart zal in de toe
komst —  vooral door wat de K am ers 
noemen de „inter-com m unautaire kust
vaart” —  een belangrijke taak zijn weg
gelegd. D aarom  zal scherp gelet moeten 
worden op de concurrentievoorw aarden 
en -regels.
O f men, ook binnen het kader van de 
vergrote Gem eenschap, veel verw ach
ting mag koesteren van „concurrentie
regels” wagen wij te  betwijfelen. Wij be
treden hier het pad van de zo begeerde 
harm onisatie van de Europese vervoer- 
policiek en van de verschijnselen aan de 
periferie daarvan, m aar het moet ons 
vooralsnog voorkom en, dat er tussen de 
havens onderling nog genoeg te vechten 
overblijft, om zo m aar losjesweg van een 
havcn-gemeenschap te spreken. Ook in 
dit opzicht zullen het de havens nog 
zw aar te verduren krijgen.
De N oordzeehavens moeten, volgens de 
Kamers, ook eendrachtig samenwerken 
bij de bestrijding van het euvel van de 
vlagdiscriminatie. In oktober 1970 heb
ben kam ervoorzitters al een principiële 
uitspraak gedaan over de vlagbcvoorrech- 
ting. Dit probleem  is nu verder uitge
werkt en besproken. N a oktober 1970 is
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het vraagstuk in dc ondcrhandelingen 
van de EEG  met enkele landen in ver
band met het afsluiten van handelsak
koorden ter sprake gekomen. De kam ers 
blijven van mening, dat deze politiek, ter 
bestrijding van de vlagdiscrim inatie, in 
welke vorm dan ook, voortgezet moet 
worden.
Vele havens verw achten, dat er binnen 
het kader van de uitgebreide EEG  duch
tig om de nieuwe klanten zal worden 
gestreden. H am burg heeft bij m onde

van O berbürgerm eister Kern al aange- 
kondigd, dat een flinke gooi zal w or
den gedaan naar meer klandizie uit Scan
dinavië. Dit is bijzonder van betekenis, 
om dat Noorwegen zowel als D enem ar
ken lid van de EEG  zijn geworden. Het 
belang dat H am burg aan de vergroting 
van zijn Scandinavische m arkt hecht 
blijkt uit de snelheid w aarm ee wordt 
gewerkt aan de nieuwe wegverbinding 
van H am burg naar Scandinavië. H et is 
niet onmogelijk, dat de Elbestad zelf

serieus overweegt om de Scandinavische 
havens concurrentie aan te doen. Een 
apart hoofdstuk is het handelsverkeer 
van en naar de grote landen van de 
Com m onw ealth. D at dit in grotere m ate 
dan to t dusver het geval is gebruik zal 
m aken van de Continentale Europese 
havens ligt voor de hand; aan de andere 
kant mag men, gezien de concentratie 
van de volcontainerdiensten op de tra 
des, bijv. op Australië, niet te  veel w aarde 
aan deze ontwikkeling toekennen.

NEDERLANDS 
SCHEEPSSTUDIECENTRUM  
T N O , DELFT

Van de hand van de heer ir. J. H oltrop 
is verschenen rapport no. 157 S, getiteld:
Rekenprogramma's voor het ontwerpen 
en analyseren van vrachtschepen.

Voorwoord:
H et ontw erpen van een schip houdt het 
berekenen en toetsen in van een (vaak 
groot) aantal alternatieven. Bij gebruik
making van de traditionele methode, zelfs 
indien het aantal variabelen beperkt 
blijft, betekent dit een om vangrijk werk 
dat m aar al te vaak in een korte tijd moet 
worden uitgevoerd.
H et is duidelijk dat de elektronische re 
kenautom aat een buitengewoon w aarde
vol hulpmiddel kan zijn voor dit soort 
werk. D it blijkt ook uit het aantal publika- 
ties dat handelt over com putertoepassin
gen bij het scheepsontwerp en welke 
variëren van oplossingen voor detailpro- 
blemen tot volledige program m a’s die 
ook econom ische berekeningen omvatten. 
Voor de ontwikkeling van een dergelijk 
rekenprogram m a bij het Rekencentrum  
van het N ederlandsch Scheepsbouwkun
dig Proefstation werd een aantal speciale 
eisen opgesteld:

—  H et m oest een volledig program m a 
zijn, waarin het technische ontwerp 
gekoppeld was aan economische be
rekeningen;

—  em pirische verhoudingen zouden zo
veel mogelijk verm eden moeten w or
den;

—  in plaats daarvan zou een „variatie 
studie” toegepast m oeten worden, 
w at inhoudt dat de com puter een

aantal ontw erpresultaten oplevert 
voor enige systematisch gevarieerde 
hoofdafm etingen;

—  interpretatie van tussentijdse resulta
ten door de gebruiker diende te 
w orden voorkom en, hiertoe moesten 
voldoende beslissingsroutines worden 
ingebouwd;

— om de rekentijd te beperken m oest het 
iteratie systeem snel convergerend 
zijn;

—  de nauwkeurigheid van de resultaten 
moest uiteraard  voldoende zijn.

Besloten werd om uit te gaan van het 
veelom vattende werk van dr. C. Gallin, 
thans hoogleraar aan de Technische H o
geschool te Delft, dat gepubliceerd was 
als zijn dissertatie.
N a een analyse van dit p rogram m a is, de 
hierboven gespecificeerde eisen in ge
dachten houdende, een aanzienlijk deel 
ervan gewijzigd en aangevuld, hetgeen 
uiteindelijk resulteerde in het rekenpro
gram m a voor het ontw erpen van vracht
schepen, dat in dit rapport beschreven 
wordt.
Het program m a, dat bestaat uit een aan
tal deelprogram m a’s, w aarvan sommige 
ook voor andere scheepstypen kunnen 
worden gebruikt, w ordt nog verder uit
gebreid; het kan thans ook voor bulk
carriers en tankers worden gebruikt.

U it het ontw erpprogram m a is ook een 
„analyseprogram m a” afgeleid dat ge
bruikt kan w orden voor de analyse van 
bestaande schepen. Een voorbeeld van 
de toepassing hiervan is in dit rapport 
gegeven.

Van de hand van de heer ir. S. H ylarides 
is verschenen rapport no. 159 S, getiteld:

Rekenprogramma voor de dynamische 
analyse van de scheepsromp.

Voorwoord:
In 1964 werd het rapport no. 58 S „N u 
merieke berekening van de verticale 
rom ptrillingen van schepen door discreti- 
sering van het trillingssysteem” door J. de 
Vries, gepubliceerd. D it rapport beschreef 
een m ethode om de scheepstrillingen te 
berekenen, waarbij de rom p in principe 
als een zgn. Tim oshenkobalk werd be
schouwd. D it rekenprogram m a w ordt nog 
steeds gebruikt en levert bevredigende 
resultaten voor de trillingen van lagere 
orde in niet te com plexe gevallen.
In recentere rapporten  van het Scheeps- 
studiecentrum , no. 144 S bijvoorbeeld, is 
gewezen op de nadelen van de balkme- 
thode en dit is ook in het hier gepresen
teerde rapport herhaald.
M et de publikatie in 1967 van H ylarides’ 
eerste rapport over de analyse van 
scheepstrillingen met behulp van de ein
dige elem enten m ethode (rapport no. 
107 S) werd een nieuwe benadering ge
ïntroduceerd, welke verder is uitgewerkt 
in het tweede rapport (no. 153 S) dat dit 
jaar werd uitgegeven.
Met de in het laatstgenoem de rapport be
schreven techniek is een rekenprogram 
ma ontw ikkeld en het is dit program m a 
dat het onderw erp is van dit nieuwe rap
port.
Dit D ASH (Dynam ic Analysis of Ship 
H ulls)-program m a is zeer zeker geen een
voudig program m a en het is zeker nog 
vatbaar voor verbetering, m aar het vol
doet veel beter aan de behoefte aan een 
betrouw bare m ethode om het complexe 
driedim ensionale trillingsprobleem  van 
de scheepsrom p aan te vatten dan de pro
gram m a’s die zijn gebaseerd op de balk- 
methode.

VERVOER VAN CHEMICALIËN  

IN  TANKERS

The In ternational C ham ber of Shipping 
te Londen heeft 17 novem ber 1971 de 
eerste „handleiding voor het veilig ver
voer van chemicaliën in tankers” uitge
geven. In juni 1970 deed de ICS al een 
„handleiding voor het veilig vervoer van 
petroleum  in tankers” het licht zien. Aan 
de huidige „handleiding voor het veilig 
vervoer van chem icaliën” is 3 jaar ge
werkt. De losbladige uitgave in 3 delen,

die m eer dan 1.000 bladzijden m et in fo r
m atie over m eer dan 230 chemicaliën 
om vat, zal in de naaste toekom st regel
matig met nieuwe gegevens w orden aan 
gevuld.
Deel 1 bevat de index en 70 bladzijden 
voorlichting over ladingbehandeling, het 
ontgassen, het reinigen van de tankers en 
andere verrichtingen.

In de delen 2 en 3 zijn aan bijzondere 
chem icaliën aparte paragrafen  gewijd 
m et een beschrijving van de verschijnings
vorm en, reuk, bijzondere eigenschappen

van het betreffende chemische produkt, 
aanbevelingen voor behandeling en op
slag met verm elding van mogelijke risi
co’s waarbij de risico’s met betrekking tot 
de gezondheid zijn beklem toond. V erder 
zijn er hoofdstukken gewijd aan de be
handeling van vloeibare gassen, bijtende 
vloeistoffen en een volledige behandeling 
van de aanbevelingen ten aanzien van 
chemische reacties, statische elektriciteit 
en brandbeveiliging.
De 3 delen kunnen bij T he International 
C ham ber of Shipping te L onden w orden 
besteld. De prijs bedraagt £  35.
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V E IL IG H E ID  V A N  SCHEEPSREACTOREN door ir. F. J. Mink, Reactor Centrum Nederland

1. Inleiding
Velen staan wat huiverig tegenover nucleaire voortstuwing van 
schepen wegens verm eende of werkelijke gevaren. In werkelijk
heid is e r  geen gebied in de techniek dan juist de kerntechniek, 
w aar vanaf het begin grote aandacht is geweest voor alle moge
lijke veiligheidsaspecten. Bij veiligheid staat het beperken van 
de bedreiging van menselijk leven langs directe o f indirecte weg 
centraal.
H et begrip veiligheid vindt een m aat in het risico dat iets of 
iemand draagt in een bepaalde situatie. H et risico w ordt in de 
statistiek uitgedrukt als een getal, en daarm ee w ordt het begrip 
veiligheid in principe kwantificeerbaar.
D at een benadering vanuit de veiligheid gevolgen heeft voor de 
uitvoering van een installatie en voor het aanbrengen van een 
aantal technische veiligheidsvoorzieningen kom t in dit artikel ter 
sprake. Eerst zal ingegaan worden op een belangrijk aspect van 
de reactorveiligheid, de radioactieve straling.

2. Straling
H et splijtingsproces in een kernreactor gaat met straling gepaard. 
Aangezien straling niet zintuiglijk w aarneem baar is, m aar wel 
ernstige gevolgen kan hebben, kijken velen er wat huiverig 
tegenaan. Van belang zijn de volgende typen straling:

a-deeltjes
Deze straling ontstaat bij radioactief verval van meestal zware 
isotopen. E r vindt emissie p laats van geladen H e-atom en met 
energieën tussen 3 en 8 M eV *). De straling heeft een zeer ge
ring doordringend vermogen en kan m et stevig papier w orden 
afgesohermd.

ß-deeltjes
Een emissie van deeltjes gelijk aan electronen, m aar m et posi
tieve of negatieve lading. Energie to t circa 10 MeV. K rachtige 
//-straling kan met bijvoorbeeld enkele centim eters alum inium  
worden afgescherm d. Bij het „afrem m en” kom t onder om stan
digheden y-straling vrij.

y-straling
Een electro-m agnetische straling, vergelijkbaar m et röntgen
straling. U itzending van y-straling verandert niets aan het 
massa- en atoom getal van de stralende stof. Energie ligt tussen 
104 eV en 10 M eV. A fscherm ing tegen y-straling is meestal 
het grootste probleem . Om bijvoorbeeld de intensiteit van 1 
M eV-straling tot 10 % te reduceren is al 10 cm dik lood of 
een veelvoud aan beton nodig.

neutronenstraling
Een kettingreactie w ordt in stand gehouden door het splijten 
van zware isotopen (U-235, Pu-239) met neutronen die bij 
voorgaande splijtingen vrijkwam en. N eutronen  zijn deeltjes met 
het m assagetal 1 zonder lading. Een gedeelte hiervan „lek t” uit 
de eigenlijke reactor naar buiten. H iertegen w ordt ook afge
scherm d, meestal m et w ater en ijzer. T ijdens het „afrem m en” 
w ordt vaak weer y-straling opgewekt.
Menselijk weefsel absorbeert stralingsenergie en daarbij w or
den ionen, dus electrisch geladen deeltjes gevormd. Deze ioni
serende straling kan bij te grote doses nadelig zijn voor de 
mens. H et is onmogelijk om in kort bestek een redelijke w eer
gave te  geven van de problem en die zich voordoen bij het be
studeren van de biologische effecten van straling. Zie ref. 1 
voor verdere inform atie.
De International Commission for Radiological Protection 
(ICRP) heeft aanbevelingen uitgevaardigd voor de toelaatbare 
dosis ioniserende straling die een mens m ag ontvangen. H ier
bij w ordt onderscheid gem aakt tussen de bevolking als geheel 
en de radiologische werkers (tabel 1).
Straling werkt bij lage doses cum ulatief. D aarom  gaat het

*) De electronvolt (eV) is een energie-eenheid, die in de kernfysica 
gebruikt wordt. 1 MeV =  10« eV =  1,6 x  IO -1» joule.

steeds om een totale dosis, hoe die tot stand kom t is m inder 
van belang.
Dit betekent concreet dat het voor iemand die beroepshalve 
aan straling is blootgesteld geen verschil m aakt of hij 1000 
uur in een stralingsveld van 1 mrern werkt, dan wel 10 uur 
in een veld van 100 mrem. In beide gevallen is de dosis 1 rem.

Tabel 1: Aanbevelingen I.C .R .P. voor maximaal toelaatbare 
doses

rem per jaar
0,5
3
7,5

5 rem /jaar (0,1 rem /week)

3 rem
12 rem, m et dien verstande dat 
het gemiddelde over 5 jaar max. 
5 rem /jaar mag zijn.

De rem  is een stralingseenheid die gebaseerd is op de energie- 
absorptie van menselijk weefsel. D it is van belang om dat ener-
gie-absorptie in verschillende stoffen niet dezelfde is. Boven
dien heeft bijvoorbeeld a-straling een veel nadeliger invloed 
op de mens dan y-straling. Dit kom t tot uiting in een toe te 
kennen kwaliteitsfactor. M et beide effecten w ordt in de een
heid rem  rekening gehouden.

3. Drukwaterreactor voor scheepsvoortstuwing
Nog niet zo lang geleden is in dit blad een artikel over scheeps
reactoren gepubliceerd w aarnaar verwezen w ordt voor wat 
betreft gedetailleerder systeembeschrijving en uitvoeringen 
[Ref. 2]. Een vrij algemene geschiedschrijving is te vinden in 
[ Ref. 5],
Heet w ater onder druk (circa 150 bar) wordt rondgepom pt in 
een prim air circuit. Opwarm ing van water tot 300 à 320 °C  
vindt plaats in de reactorkern, w aar de energie geleverd wordt 
door splijtingsreacties. De w arm te w ordt afgevoerd via w arm te
wisselaars die zowel in het reactorvat („integrale bouwwijze” ) 
als daarbuiten („looptype”) kunnen zijn geplaatst. Deze w arm 
tewisselaars vorm en de koppeling met een secundair systeem 
w aar verzadigde of licht oververhitte stoom geproduceerd 
wordt en in een turbine expandeert. De reactor kan uit een 
oogpunt van voortstuwing beschouwd w orden als een nucleaire 
ketel, en heeft daarbij het voordeel van een betrekkelijk goede 
regelbaarheid, ook bij kleine vermogens.
De regeling heeft plaats door regelstaven m et neutronenabsor- 
berend m ateriaal in of uit de kern te bewegen (zie figuur 1). 
De radioactiviteit w ordt vastgehouden in het prim aire circuit, 
voornam elijk als splijtingsproducten binnen de om hulling van 
de splijtstofpinnen, m aar ook in de vorm van geactiveerde cor- 
rosieproducten. Activiteit kom t slechts in geringe m ate naar 
buiten door kleine waterlekkages en via de ontgassingsinstalla- 
tie en wordt dan verw erkt in respectievelijk het vloeistof- en 
gasreinigingssysteem.

4. Algemene veilighcidsstrategie
Een drukw aterreactor (PW R) wordt zodanig opgezet dat de 
splijtstof en splijtingsproducten een drietal barrières moeten 
overwinnen voordat zij in de omgeving kunnen terechtkom en.
Deze zijn:
1. H et bekledingsm ateriaal w aarm ee elke splijtstofpin w ordt 

omgeven (meestal zircaloy-4).
2. H et drukvaste prim aire systeem van hoogw aardig staal.
3. Een stalen veiligheidsomhulling die zoveel mogelijk gasdicht 

w ordt uitgevoerd.
Hoe deze barrières verweven zijn met een systeem van veilig
heidsvoorzieningen kom t in 4.2 ter sprake.

a. Bevolking in algemeen
G ehele lichaam 
Huid
H anden, voeten

b. Radiologische werkers
Gehele lichaam 
In een periode van 
13 weken maximaal 
In noodsituaties
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FIG.1 OPSTELLING VAN LOOPTVPE PWR.
1. REACTORVAT
2.REGELSTAAFAANDRIJFMECHANISMEN
3. POMP
4. STOOMGENERATOR.
5.DRUKGENERATOR
6. INSLUITVAT.
7 PRIMAIRE AFSCHERMING 
8 .SECUNDAIRE AFSCHERMING.

Ook naar de zeewaterzijdc zijn er drie barrières, nam elijk:
1. Bekledingsm ateriaal splijtstofpin
2. Pijpwanden van de stoom generator
3. De w anden van de condensor.
Een reactor produceert nog geruim e tijd na afschakeling ver- 
valwarm te. E r m oeten voorzieningen w orden getroffen om deze 
w arm te af te kunnen voeren: het nakoelsysteem. D it is één van 
de redenen dat een behoorlijk  conventioneel opgewekt verm o
gen geïnstalleerd wordt. Behalve voor nakoeling w ordt h ier
mee voorzien in de energiebehoefte voor opstarten van reactor, 
noodvoortstuw ingsinstallatie, veiligheidssystemen die de in
stallatie in ongelukssituaties bescherm en en de gebruikelijke 
noodstroom voorziening.

Om te hoge stralingsdoses te voorkom en w ordt een afscherm ing 
aangebracht. De prim aire afscherm ing rond het reactordruk- 
vat heeft to t doel de neutronenstraling geheel a f  te scherm en, 
alsm ede een deel van de y-straling; daardoor w ordt de veilig- 
heidsom hulling beperkt toegankelijk bij afgeschakelde reactor. 
M eestal w ordt hiervoor een com binatie van w ater en ijzer ge
bruikt.
R ond de veiligheidsomhulling is de secundaire o f biologische 
afscherm ing geplaatst, die de resterende y-straling zodanig 
beperkt dat in het reactorcom partim ent buiten de veiligheids
om hulling ook tijdens bedrijf w erkzaam heden kunnen w orden 
verricht en in de ernstigste ongevalssituaties een beperkt ver
blijf in de omgeving van de reactorinstalla tie toelaat. A ls m a

teriaal wordt beton, lood of polyethyleen gebruikt, afhanke
lijk van de beschikbare ruim te en vorm. Bij een scheepsreactor 
m oet hierbij gedacht w orden aan circa 1 m eter dik beton. H et 
zal duidelijk zijn dat de secundaire afscherm ing een aanzienlijk 
gewicht heeft.
G ebieden w aar eventueel radioactieve besm etting zou kunnen 
optreden w orden met een ventilatiesysteem  op onderdruk ge
houden, zodat nooit lek naar buiten kan voorkom en. D e ge
ventileerde gebieden behoren alle to t de gecontroleerde zone, 
w aar alleen bem anning toegelaten w ordt. Buiten de gecon
troleerde zone is onbeperkt verblijf van wie dan ook mogelijk.
D it betekent dat bij langere aanwezigheid een jaardosis niet 
boven 0,5 rem  m ag kom en in overeenstem m ing met de IC R P 
aanbevelingen. Straling behoeft dus nooit een probleem  te vor
m en: het kan eenvoudig gem eten w orden, er kan altijd tegen 
w orden afgescherm d en bij een w at sterkere straling w ordt 
slechts een beperkte verblijftijd toegestaan. De controle op 
deze zaken behoort te berusten bij een speciale deskundig of
ficier.

5. Voorzieningen bij ongevallen
E r kan een geheel spectrum  van storingen of ongevallen voor
kom en bij een reactorinstallatie, die variëren van niet erg 
waarschijnlijk to t uiterst onwaarschijnlijk. In de praktijk van 
veiligheidsbeoordelingen zijn een aantal „s tandaard” -ongeluk- 
ken om schreven, die steeds onderzocht worden. Ook w ordt er 
een ,,ontw erpbasis” -ongeval gepostuleerd, een uiterst onw aar
schijnlijk ongeval op grond w aarvan een pakket technische 
veiligheidsvoorzieningen gedim ensioneerd en ontw orpen w ordt, 
w aarm ee dit ongeval nog beheerst kan w orden. H et ontw erp- 
basisongeval is voor het drukw atertype scheepsreactor een 
plotselinge grote breuk in één der leidingen van het prim aire 
systeem. De inhoud van het systeem stroom t zeer snel weg, 
vorm t stoom en w ordt opgevangen in de drukvaste veiligheids
om hulling (containm ent). M et een veiligheidsinjectie- en nood- 
koelsysteem w ordt nu snel w ater in het reactorvat gebracht om 
sm elten van de splijtstof te voorkom en.
H et injectiesysteem is m eervoudig uitgevoerd en kan via ver
schillende aansluitpunten w ater in het prim aire systeem bren
gen. A ndere systemen die bij dit ongeval in werking komen 
zijn:
—  een systeem om w arm te uit het containm ent af te voeren
—  een sproeisysteem om  de druk binnen de veiligheidsom hul

ling te verlagen, door condensatie (soms)
—  een ventilatie- of recirculatiesysteem  om de gassen in het 

containm ent via filters te zuiveren en gedeeltelijk a f  te 
voeren.

H oe het sam enspel van voorzieningen gedacht w ordt is sche
m atisch weergegeven in figuur 2. H ieruit is duidelijk af te lei
den, dat de drie barrières ondersteund en intact w orden ge
houden door het pakket technische veiligheidsvoorzieningen.

T o t zover verschilt de veiligheidsstrategie bij landcentrales en 
scheepsreactoren niet al te veel. H et voordeel van een schip is 
dat het in noodgevallen binnen enkele uren naar een afgele
gen plaats kan  w orden versleept. Een nadeel is echter da t ge
wone scheepsongelukken, zoals aanvaring, stranden, brand en 
zinken ook de integriteit van het reactorsysteem  kunnen be
dreigen. D aarom  w orden nog een aantal bescherm ingen en 
gebruikelijke voorzieningen van hoge kw aliteit ingebouwd. G e
noem d kan w orden: ontw erpen op schokbelasting, twee-com- 
partim entenstandaard , goede brandpreventie en bestrijdings
mogelijkheden, structurele aanvaringsbescherm ing ter hoogte 
van het reactorcom partim ent, evenals een ter plaatse ver
sterkte dubbele bodem , overdrukkleppen in containm ent zo
dat dit bij zinken volstroom t, goede navigatie-uitrusting, een 
conventionele noodvoortstuw ingsinstallatie en plaatsing van 
het reactorcom partim ent bij voorkeur açhter het m idden van 
het schip w aar verm inderde kans op schade door aanvaring 
bestaat.

6. Risicoconcept
Ieder m ens loopt dagelijks risico’s die ongeval o f sterfte kun
nen veroorzaken. Over de grootte hiervan verschaffen onge-
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valsstatistieken inform atie. Tabel 2 geeft een beknopt over
zicht van sterfte door ongevallen in de USA (1966) |R ef. 3],

Tabel 2:

sterftekans
per persoon

Aard van ongevallen per jaar

M otoren en au to’s   2,7 X 10—4
Vallen 1.0 X 1 0 -4
Brand en explosie 4,0 X 10—5
V e rd rin k in g   2,8 X 10 •'
Vergiftiging 1,1 X 10—6
Overstrom ingen   8,0 X 10—7
Bliksem 5,5 X 1 0 -7

De totale sterfte door ongevallen bedraagt in ontw ikkelde lan
den circa 6 X 10—4 per persoon per jaar, terwijl het totale 
sterftecijfer iets kleiner is dan 2 X 10—2 per persoon per 
jaar ')• De categorie bedrijfsongevallen (beroepshalve aan ri
sico blootstaan) levert een totaal risico in de grootte-orde 10—5 
per persoon per jaar.
Het risico dat bepaalde groepen of personen lopen kan echter 
meer gespecificeerd worden door daarin  de m ate van bloot
stelling te betrekken (tabel 3). Iem and die niet au torijd t loopt 
m inder kans bij een auto-ongeval om te komen dan hij die 
zich per auto verplaatst. De auto-coureur loopt aanzienlijk 
m eer risico’s dan de gewone chauffeur.

Tabel 3:

sterftekans
per uur

blootstelling
Aard van risico per persoon

M otorrijden >  10—°
Bergbeklimmen   >  10—®
B ero ep sb o k sen   >  10—®
Autorijden circa 10—6
O penbaar v e rv o e r   circa 10—7

Bedrijfsongevallen met een gezam enlijk risico 10—® per per
soon per jaar w orden door de bevolking niet als een ernstige 
bedreiging ervaren. Indien door verdere technologische on t
wikkeling een nieuw risico ontstaat, zoals gevaren die door 
nuttige toepassing van kernenergie m eegebracht worden, zou 
er gezien het bovenstaande nauwelijks aanleiding zijn voor 
kritiek, indien daarm ee een risico gepaard gaat van 10—7 per 
persoon per jaar gem iddeld over de bevolking. Dit kom t over
een met I % van het to tale bedrijfsongevallenrisico en is klei
ner dan de kans om door de bliksem getroffen te worden. D it 
zou voor ons land betekenen gem iddeld  over een lange periode 
1 dode per jaa r ten gevolge van energieopwekking met kern
reactoren.

De ontwikkeling van nucleaire energieproductie is nog in volle 
gang. m aar voor zover de huidige gegevens statistisch betrouw 
baar zijn, lijkt het werkelijke risico lager. Zie bijvoorbeeld 
[Ref. 4],

7. Maatstaven bij het ontwerp

H et to taal van de veiligheidsvoorzieningen m aakt een aanzien
lijk deel uit van de investering voor de bedrijfsinstallatie. Dit 
w ordt noodzakelijk geacht, niet om dat een reacto r zo onveilig

')  Het sterftecijfer wordt meestal uitgedrukt in promilles. 2 x  10—2 
p.p.p.j. komt overeen met een sterftecijfer van 20 sterfgevallen op 
1000 inwoners.

is, m aar om dat de gevolgen van het vrijkom en van radioactivi
teit een bedreiging voor bem anning en omgeving zouden kunnen 
vormen. Met alle installaties die door mensen gebouwd w or
den, kunnen ongelukken gebeuren. Het is altijd mogelijk om 
een reactorongeluk te bedenken dat niet voorkom en kan w or
den. Hoe ver moet men nu gaan met het aanbrengen van 
voorzieningen? Men trach t dit probleem  op te lossen met het 
risicoconcept, zoals dit hierboven werd aangeduid. D oor een 
doel te stellen, zoals: een scheepsreactor m ag het sterfterisico 
voor een populatie met niet m eer dan bijvoorbeeld 10-" p.p.p.j. 
verhogen, is in beginsel een kw antitatieve m aatstaf gegeven. D e 
vaststelling van een dergelijke norm  w ordt bepaald door 
ethische, technische en econom ische overwegingen. H elaas ver
keren we nog niet in een situatie, dat zo’n kw antitatieve risico
analyse voor een reactor ook werkelijk volledig kan w orden 
uitgevoerd. H iervoor ontbreken voldoende statistisch betrouw 
bare gegevens, terwijl som m ige zaken helemaal niet statistisch 
zijn uit te drukken. Een statistische analyse kan echter wel 
gebruikt w orden voor het vergelijken van verschillende tech
nische oplossingen van een probleem . Bij systeem analyses en 
overwegingen voor het ontw erp m oet men nu nog grotendeels 
volstaan met het m aken van verstandige onderscheidingen. Zo 
onderscheidt men tussen passieve en actieve veiligheidsvoor
zieningen.

—  Passieve veiligheidsvoorzieningen verrichten te allen tijde 
hun functie zonder daarvoor ingeschakeld of bestuurd te 
w orden (vrb. structurele aanvaringsbescherm ing).

—  Actieve veiligheidsvoorzieningen w orden in werking gesteld 
door een autom atisch beveiligingssysteem of door bem an
ning en kunnen dan trachten  de gevolgen van een ongeluk te 
verm inderen (vrb. noodkoel- en injectiesysteem).

Deze onderscheiding leidt to t de conclusie, dat het geen zin 
heeft een passieve veiligheidsvoorziening onbeperkt uit te 
breiden. E r zullen altijd schepen zijn die in principe door een 
aanvaringsbescherm ing kunnen dringen. Indien een behoorlijke 
bescherm ing aangebracht w ordt heeft het m eer zin geld uit te 
geven aan navigatiem iddelen of bestuurbaarheid  te verbeteren 
(dus actieve voorzieningen) om daarm ee een aanvaring te voor
komen.
Een soortgelijke onderscheiding is die tussen preventieve en 
repressieve m aatregelen.

—  Preventieve m aatregelen zijn erop gericht een ongewenste 
gebeurtenis te voorkom en. D it kan bijvoorbeeld door 
m ateriële voorzieningen, eisen aan personeel, goede navi
gatiem iddelen of bepaalde procedures bereik t worden.

—  Repressieve m aatregelen moeten de ongunstige gevolgen 
van een ongewenste gebeurtenis beperken. H ieronder vallen 
in ieder geval de technische veiligheidsvoorzieningen, zoals 
die in figuur 2 een rol spelen.

H et is van belang zoveel mogelijk aandacht te besteden aan het 
voorkom en van ongelukken; dit m oet in het afwegen van de 
gekozen voorzieningen tot uiting komen.
Een sprekend voorbeeld betreft de vraag of een plotselinge 
grote breuk in het p rim air systeem, m ede gezien verbeterde in- 
service inspectiem ogelijkheden, niet zo onwaarschijnlijk is, dat 
het ongeval geheel buiten beschouwing kan w orden gelaten.
De integriteit van het gehele circuit moet zoveel mogelijk ge
controleerd w orden m et ultrasone en visuele m ethoden met 
tussenperioden van enkele jaren. Indien er verdachte plaatsen 
gevonden w orden kunnen die speciaal in de gaten gehouden 
w orden of m aatregelen genom en w orden. Indien m et een goed 
uitgevoerd preventief inspectieprogram m a brosse breuk uit
gesloten zou mogen w orden, levert dit vereenvoudiging op van 
de technische veiligheidsvoorzieningen. Zo zal m et nam e be
spaard kunnen w orden op het noodkoel- en injectiesysteem, en 
wellicht ook op de veiligheidsomhulling.
In tabel 4 is een sam envatting gegeven van gangbare voor
zieningen bij enkele ongelukken.
Bij het opstellen van een dergelijke tabel is het wel zaak zich te 
realiseren welk gezichtspunt men wil innem en. H ier is dat heel 
duidelijk alleen het reactorsysteem  geweest.
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Tabel 4:

Ongewenste
gebeurtenis Preventief Repressief

Ongewenst 
gevolg m .b.t. 
reactor

Aanvaring uitvoering stuurmech. 
„verkeersregels”

goede bcstiiurbaarh.,

aanvaringsbescherm ., 
plaatsing reactor- 
comp. achter 
m iddenschip

breuk
prim air
systeem

Stranden
bekw aam  personeel 

goede ankers

plaatselijk versterkte 
D.B. bij ontw erp 
schokbelasting 
in rekening brengen, 
speciaal systeem voor 
koelwatervoorziening 
t.b.v. reactor

breuk
prim air
systeem

Zinken goede stabiliteits
eisen schappen 
2-com partim cnten- 
standaard

tijdige reactor- 
af schakeling, 
noodkoelcircuit m et 
natuurlijke circulatie, 
terugslagkleppen in 
containm . die 30 cm. 
onder w ater openen

beschadiging 
van containm ., 
verspreiding van 
splijtings- 
produkten onder 
w ater

Breuk in
prim air
systeem

goed ontw erp, 
kwaliteit v. d. uitv, 
onderhoud, 
periodieke in-service
inspectie,
atrnvaringsbcscherm.

reactor af schakeling 
onder aie om standig
heden,
veiligheidsom hulling, 
noodkoel- en injectie- 
systcem, 
sproeisysteem , 
gecontroleerd af
zuigen via filters, 
m obiliteit van schip

sm elten v. d. 
kern,
vrijkom en van 
spüjtings- 
p rod ukten

8. Slotopmerkingen
Het vreem de van een artikel over reactorveiligheid is dat er 
zoveel over ongelukken en gevaren w ordt gesproken. H et feit 
dat er veel aandacht is besteed aan allerlei mogelijke en on 
mogelijke ongevalssituaties heeft er juist toe bijgedragen, dat 
de nuttige toepassing van kernenergie één der veiligste in
dustriële activiteiten is.
O m dat de drukw aterreactor in sam enhang met de veiligheids- 
techniek ver ontw ikkeld is, mag ook bij toepassing als scheeps- 
voortstuw ingsinstallatie een betrouw baar en veilig bedrijf ver
wacht worden. De ervaringen tot nu toe hebben dit bevestigd. 
De aanpak van het veiligheidsprobleem  is bij conventioneel aan 
gedreven schepen wat directer. Het gaat daarbij weliswaar om 
het voorkom en van schade en ongevallen, m aar indien een schip 
verongelukt of gezonken is, is de kous af.
Bij een nucleair aangedreven schip m oet steeds aandacht be
steed w orden aan w at er met de reactor en de splijtingspro- 
dukten kan gebeuren, of er bedreigingen voor m ens of milieu op 
korte of lange term ijn uit voort kunnen vloeien. Op grond 
daarvan moet een veiligheidsstrategie ontw orpen worden. 
G ezien in het licht van de m ilieubescherm ingsproblem atiek 
heeft het zin deze beschouwingswijze ook te ontw ikkelen voor 
het ontw erpen en bedrijven van schepen die gassen, gevaarlijke 
stoffen en olie vervoeren. Dit is van des te m eer belang, om dat 
het aantal zeer grote, slecht w endbare schepen en het aantal 
middelgrote, zeer snelle schepen blijft toenem en. D e kans op 
aanvaring zal daardoor aanvankelijk toenem en, terwijl de ge
volgen zeer ernstig kunnen zijn. H et ziet ernaar uit, dat de 
m anier w aarop tegenwoordig giftige afvalstoffen over w ater 
vervoerd w orden, veel gevaarlijker is dan het bedrijven van welk 
reactorschip dan ook.
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N ED ER LA N D S S C H E E P S S TU D IE -  
C E N T R U M  T N O , DELFT

Verschenen is het rapport no. 258
Een tweede praktijkstudie om trent 
de toepassing van netwerken voor 
produktieplanning in de scheeps
bouw, doo r de heren: H. J. de R ui
ter, H . A artsen, W . G. S tapper en 
ir. W. F. V. Vrisou van Eek.

Voorwoord
De toepassing van netw erken voor p ro 
duktieplanning en -beheersing heeft 
vooral bij de m eer gecom pliceerde pro- 
duktieprocessen zijn w aarde aangetoond. 
Het lag dan ook voor de hand dat de 
Advies Commissie „Toepassing van re
kenautom aten in de scheepsbouw ” van 
de Stichting N ederlandse Scheepsbouw 
Industrie betrekkelijk kort na de oprich
ting van voornoem de Stichting adviseer
de om m et hoge prioriteit de mogelijk
heden voor het gebruik van netwerken 
voor produktiebeheersing te onderzoe
ken.
N a een korte oriëntering werd de uitvoe
ring van het onderzoek aan het Scheeps- 
studiecentrum  opgedragen. Spoedig 
daarna konden de beoogde projecten in 
sam enw erking m et het N ederlandsch 
Scheepsbouwkundig P roefstation ter 
hand w orden genomen.

Met een eerste praktijkstudie, uitgevoerd 
op de Scheepswerf en M achinefabriek 
van P. Smit Jr. in  1968-1969 werd be
oogd klaarheid te brengen in een aantal 
onzekerheden van fundam entele aard. 
U it de resultaten, sam engevat in M ede
deling no. 20S van het Scheepsstudie- 
centrum  bleek o.a. dat een netwerk, op
gezet volgens de „precedence” („activi
teit in knooppunt” )-m ethode, voor de 
scheepsbouw verre de voorkeur verdient. 
Op grond van de gestelde prioriteit en 
de reeds behaalde resultaten werd in 
1969-1970 een tw eede praktijkstudie 
ondernom en op de „V erolm e Scheeps
w erf A lblasserdam  N .V .” D e uitvoering 
werd mogelijk met een industriële bij
drage van de Stichting N ederlandse 
Scheepsbouw Industrie en een stimule- 
ringssubsidie, verkregen door tussen
kom st van de N ijverheidsorganisatie 
TN O.
H et doel van dit onderzoek was, m et een 
gecom bineerd werf- en researchteam :
— verder praktische ervaring te verkrij
gen om trent de opzet en het gebruik van 
een precedence netwerk voor de aan- en 
afbouw  van een bulkcarrier.
—  standaard netwerkelem enten te on t
wikkelen teneinde de opzet van dergelij
ke netwerken te  bespoedigen en de p rak 
tische bruikbaarheid te toetsen.
—  inzicht te verkrijgen in de mogelijk

heden voor een goede afstemming van 
de produktiegegevens, zowel in de p lan
ningsfase als de verwerking van de voort
gang.
—  de praktische bruikbaarheid te toet
sen met een bestaand com puterprogram 
ma voor tijdbepaling en capaciteitaggre-
g a t ie .

De resultaten van deze tweede studie zijn 
weergegeven in de hier gepresenteerde 
publikatie „Een tweede praktijkstudie 
om trent de toepassing van netw erken 
voor produktieplanning in de scheeps
bouw ” .
Doelbewust is de analyse van het pro- 
duktieproces en de weergave hiervan in 
netwerken uitgebreid beschreven.
Hetzelfde geldt voor de verw erking van 
de netwerkgegevens met het com puter
program m a en de daaruit voortvloeien
de produktierapporten.
Hierbij mag opgem erkt w orden d a t het 
wel duidelijk is dat het invoeren van net
werkplanning, w aaronder valt een gron
dige analyse van het bouw proces, een 
vrij om vangrijk werk is. D aarbij vergen 
de adm inistratieve aanpassingen voor het 
bedrijf aanzienlijke inspanningen. C o n 
sequente toepassing van de U N A S deel- 
ordercoderingen m aakt het produktie- 
beheersingssysteem ook in adm inistra tief 
opzicht consistent.
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OBO CARRIERS - their development and special considerations 
for design and equipment

by Mr. Pierre Halle, Director Marine Division of MacGregor France 
Ingénieur Civil du Génie Maritime (Naval Architect)

Development of the combimition carrier fleet
In the past decade, the increasing growth in m arine bulk trans
port in addition to oil has been dom inated by the com m odities 
such as iron ore, coal, grain, phosphate and bauxite. The yearly 
increase in the total shipm ents of these com m odities, as well as 
the share of these shipm ents carried by specialized bulk trans
port vessels, which has increased from 16 % in 1960 to  82 % 
in 1970, is shown in Fig. 1.

COMBINATION CARRIERS FLEET DEVELOPMENT 
This table shows the development of the combination carrier fleet, 
of vessels of 10,000 d.w.t. and over, during the last five years.
In thousand d.w.t.

JA
N

U
A

R
Y

19
67

JA
N

U
A

R
Y

19
68

JA
N

U
A

R
Y

19
69

JA
N

U
A

R
Y

19
70

JA
N

U
A

R
Y

19
71

O re/O il c a r r ie rs  . . . . 3,239 4,784 5,899 7,047 8,557
Bulk/Oil c a r r ie rs  . . 1,092 2,912 4,295 5,151 6,781

Total ....................... 4,331 7,696 10,194 12,198 15,338

SOURCE: Fearnley & Eger’s C h a r te r in g  Co. Ltd. & M a rin e
T ra n s p o r t  71.

Fig. 2

C oncurrent with these m arket conditions, there has em erged the 
now ubiquitous com bination bulk carrier, in two different types, 
O il/B u lk /O re  (OBO) and O il/O re  (O /O ). Increasing at an 
average rate of 40 % per year since 1967 (Fig. 2) the com bina
tion carrier fleet is growing much faster than the pure bulk 
carrier fleet which is only 20 % per year, and the total world 
fleet which is only 8 % .
In com parison with other types of ships the com bination carrier 
fleet is now (6/1970) at 4 % of the total world fleet, 10 % of 
the tanker fleet and 20 %  o f the bulk carrie r fleet. T he future 
prospects are shown in Fig. 3 which gives the breakdown of the 
world order book by type of ship, to be com pared with the 
above-m entioned values. The com bined carrier share is 15 %

of the total world fleet order, and equals 26 % o f tanker orders 
and 86 % of pure bulk carrie r orders.
A study of ship size, shows that although the tonnage of the 
conventional bulkcarriers is slightly increasing, the average to n 
nage of com bination carriers is rapidly growing and is com 
parable to the average size of tankers. This is shown on Fig. 4. 
A distinction has to be m ade between OBO’s whose size is 
generally between 75,000 and 150,000 tdw and O /O  vessels

COMBINATION CARRIERS 
SHIPS ON ORDER

In million d.w.t.

DEI1VFRY

T Y P E  O F V ESSEL

Tankers ....................... 23,7 19,6 23,0 20,5 4,2 7,2 98,2
Ore carriers ............... 0,7 0,0 — — — 0,2 0,9
Combined carriers 6,1 7,2 7,6 3,1 _ 1,5 25,5
Other bulk carriers 8,4 8,2 7,1 3,2 0,2 1,3 28,4
Container vessels . . . . 3,3 3,1 1,2 0,3 0,0 0,5 8,4
Other dry cargo vessels 3,6 2,0 0,7 0,2 0,0 0,8 7,3

Total ........................... 45,8 40,1 39,6 27,3 4,4 11,5 168,7

SOURCE: A/S Shipping Consultants & Marine Transport 71.
Fig. 3

which are now ordered between 150,000 and 250,000 tdw. The 
biggest O /O  in service, the 245,323 tdw. Hoegh H ill was 
delivered in Japan.
The reason for this difference in size ranges is that OBO tonna
ges are lim ited by port facilities, while O /O  ships can be larger 
as it is easier to install large capacity ore handling equipm ent 
at ports.

Utilization of combination carriers
The flexibility o f operation of com bination carriers is, of course, 
their „raison d ’être” and this can be utilized in two ways:

Fig. 1
DEVELOPMENT OF WORLD SEABORNE TRADE OF MAIN BULK COMMODITIES

IRON O RE G R A IN  C O A L B A U X IT E  & A L U M IN IA  PH O SP H A T E S TO TA L
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TOTAL SHIPMENTS

1960 101 264 46 248 46 145 17 34 18 55 228 746
1961 98 298 57 283 48 157 17 35 19 60 239 633
1962 102 314 53 272 53 170 18 37 20 61 246 854
1963 107 348 59 304 64 202 17 35 22 67 269 956
1964 134 456 71 378 60 199 19 39 24 74 308 1146
1965 152 527 70 386 59 216 21 46 25 85 327 1260
1966 153 575 76 408 61 226 23 55 27 96 340 1360
1967 164 651 68 380 67 269 25 62 28 103 352 1465
1968 188 775 65 340 73 310 26 70 32 119 364 1614
1969 214 919 60 307 83 405 30 84 32 118 419 1833

BULK CARRIER SHIPMENTS

1960 31 98 1 5 3 13 3 6 _ _ 38 122
1961 38 123 3 17 6 29 5 9 -- -- 52 178
1962 47 149 7 38 12 59 6 11 -- -- 72 257
1963 54 184 14 74 13 87 8 14 1 2 90 361
1964 80 278 16 90 25 121 10 18 1 4 _ 132 511
1965 98 356 17 95 30 146 12 21 2 6 ^ 159 624
1966 107 424 25 151 34 167 13 26 4 12 183 780
1967 127 514 29 188 39 203 15 35 7 29 217 969
1968 151 653 40 233 48 269 16 39 12 56 267 250
1969 181 822 36 218 60 347 19 54 12 50 308 491

SOURCE: Fearnley & Eger’s Chartering Co. Ltd. and Marine Transport 71 (OECD)
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a. On a three or four leg voyage, which means that on one 
voyage the ship will carry oil, then ballast, then bulk, then 
ballast.
This operation, of course, is only really advantageous if 
sailing with the payload m ore than 50 % of the total sailing 
miles. Payload percentage is usually between 60 and 75 % , 
and higher percentages of up to 100 % are feasible but only 
on very specialized trades.

b. Voyage on a single traffic  with ballast return. In this case, 
the reason fo r an operator to  use a com bination carrier is 
to have the possibility of switching from  one trade to an 
other depending on freight rates. Some of these trades are 
seasonal and for instance, oil transport is much m ore active 
in winter, w ith the sam e ships being employed in iron ore 
traffic in the sum m er. F o r example, on Fig. 5 the freight 
curves between 1969 and 1970, for tanker and dry  cargo, 
are not parallel: dry cargo increased 45 % beginning 1970 
while tanker rates varied between W 95 in April and W 300 
in October.

The foregoing statistics illustrate how very im portan t it is for an 
owner to  have the operational flexibility o f a com bination ca r
rier.
Nevertheless, as for all m ulti-purpose vessels, the OBO and O /O  
solutions are only valid if the initial investm ent and subsequent 
m aintenance costs are not exessively higher than fo r a single- 
purpose ship. In this respect it has been estim ated (A.B.S. 
SUR VEY O R 8 /  1970) tha t the com parative shipbuilding costs/ 
tdw. were approxim ately:
—  Oil T anker : 100
—  D ry Bulkcarrier : 1 0 3 -1 0 4
—  O re/O il : 108
—  O re /B u lk /O il : 115

General design of the combination carrier
A com parison of the different midship sections of tankers, bulk 
and com bination carriers shows (Fig. 6):
—  T anker : N o hatchcovers.

—  Bulkcarrier : Large hold volume for low density ca r
goes.

—  Ore C arrier : Small central hold with high double bot
tom. High density cargo of 12 to  18 cu. 
f t /  ton.

—  O re /O il C arrier : M ore or less a tanker, on which a hatch
is provided on top of the central tank,
through which high density ore can be 
loaded. Ore and oil are never carried 
sim ultaneously due to explosion risk.

—  O il/B u lk /O re  : A bulkcarrier in which the structure is re 
inforced to handle oil and high density 
cargo. Furtherm ore, the arrangem ent of 
different hold lengths, provides various 
possibilities for loading different cargoes 
according to their densities.
Very often alternate spaces such as holds 
No. 1, 3, 5 and 7 are  smaller and are the 
only holds to he loaded in the case of ore 
transport (see Fig. 7).

One of the greatest difficulties arising in the design of such 
ships is the resistance of ship structure to hydrostatic effects due 
to liquid cargoes inside the tanks. These difficulties com e from  
increased hold length and breadth, and must now be carefully 
taken into account in ship design especially on the larger ves
sels o f today, such as the world’s largest OBO vessel, the Fur
ness Bridge, o f 168,730 tdw. Various Classification Societies 
are working on this rather difficult problem  and some of the 
inform ation hereunder has been provided by Bureau Veritas, 
which has undertaken a com plete survey of the problem , both 
from  the experim ental and theoretical aspects.
F o r tankers and ore-carriers, the m axim um  values of pitch and 
roll which m ay be encoutered in service under the worst sea 
conditions are:

19
M ax. P itch =  —  (radians)

Max. Roll =  0.01 (63 - 0.9B) (radians) 
where: L and B are respectively the length and breadth of the 
ship in metres.

FREIGHT VARIATIONS '69  8i '70

VOYAGE CHARTER INDICES, 1969, 1970 & EARLY 1971

DRY CARGO PERIOD CHARTER IN D E X  & W EIG H T AFRA RATES 
1969, 1970 & EARLY 1971

1969

Fig. 5
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These are the conditions when there is the m axim um  hydro
static pressure on bulkheads, decks and covers. Furtherm ore, 
w hen the tank length is greater than 0.1 L, there is a possibility 
tha t the liquid cargo m ovem ent periods becom e resonant with 
the pitch frequency, and if the tank breadth is equal to  ship 
breadth , such as in the case of an OBO vessel, there is also 
the possibility of resonance with the rolling period. Experim ents 
have shown tha t resonance is constant and is at its m aximum 
when the tank is filled to between 0.6 and 0.9 of its capacity.
This resonance pressure m ay exert excess loading on bulkheads 
and decks, especially at the corners w here heavy shock loads 
have been experienced in practice. In case of a long hold, re
sonance pressure is dam pened by fitting swash bulkheads under 
the decks.

Cover design factors
O ne of the m ain differences between a pure tanker and an OBO 
ship is, of course, the large openings in the upper deck for 
access to the holds. These openings must be closed by means 
o f m ovable hatch covers which have to have special characteris
tics based on the following design factors:
1. G eneral design and operation
2. Strength
3. Locking
4. C orrosion resistance 
5_. Tightness

General design and operation
Due to the large hatch areas, the covers are very heavy, som e
times weighing m ore than 50 to n s/h a tch  and, therefore, the 
best solution is a rolling system. F rom  the aspect of sim pli
city, covers in one panel per hatch would be ideal but this is 
only feasible in two cases:
—  W hen the ship is designed so tha t a cover panel can be 

stowed fore or aft of each hatch, i.e. End-rolling
—  W hen the bread th  of the hatch opening is approxim ately 

1 /3  o f  the ship breadth: a single cover can then be stowed 
either to p o rt o f  starboard. This may occur on O re /O il 
carriers, w here the breadth  of the openings are somewhat 
sm aller than on OBO ships.

On OBO’s, a single panel cover when stowed would extend 
beyond the ship's hull. A lthough owners usually do not accept 
this condition, there is no m ajor technical disadvantage and, in 
fact, it avoids the need fo r a  central joint between two panel 
sections and the obvious sealing and locking problem s. F u rth e r
m ore, a single panel can be stowed to the side opposite to the 
quay, providing increased air draught between ship and shore 
cargo handling equipm ent, an often critical fac to r in the design 
of such ships.

Operation
Two-panel Side Rolling hatch covers may be arranged in one 
o f two systems:
1. Both panels can be connected during operation by a coun

terbalanced system, which elim inates the effect of ship list 
during operation.

2. The sections m ay not be connected and act independently 
as soon as they are unlocked. In this case, the m axim um  
possible list during operation must be known at the design 
stage.

T he three main m ethods of m oving the hatch  covers are wire 
operation, hydraulic chain or wire drive or rack drive. The last 
m entioned type provides very positive m ovem ent control, being 
m otivated by a slow-speed hydraulic m otor connected to 
pinions on the hatch coaming. On M acG regor equipm ent the 
rack is split at the perim eter seal, the drive being transm itted 
via two pinions. This enables the use of a very large seal if 
required; an advantage which is not possible with a continuous 
rack w here the pitch of the teeth  limits the seal width. The rack 
itself is o f the open-bottom  type and therefore self-cleaning.

Comparison of actuating methods
T he following factors should be considered when choosing the 
type of drive:

A. O perating time
B. Equipm ent
C. Installation
D. M aintenance costs

A. Operating tim e  (after unlocking - per hatch)
W ire operation: from  10 min. to 1 hour or more, depending

on winch, rigging arrangem ent and the 
efficiency of the crew.

H ydraulic chain: from  2 to 4 min., one m an operation 
Rack drive : from  2 to  4 min., one man operation
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B. Equipm ent cost
Assuming 100 is the initial price of wire-operated covers (less 
winches and rigging), a very approxim ate value for hydraulic 
chain or rack and pinion would be about 115 to 130.
C. Installation cost
A rack and pinion solution is normally less expensive than hy
draulic chain to install, the difference com pensating to some 
extent for a slightly higher equipm ent cost for rack and pinion. 
Installation costs, however, are paid as labour costs and obvious
ly vary considerably from  country to country. A nother im
portant consideration is actual installation time. This is less 
for a rack and pionion arrangem ent than for the chain drive, 
the form er drive also being suited for package deliveries of 
cover and coaming, which further reduces installation time.
D. M aintenance costs
Chain operation involves many axles, sheaves and tensioning 
devices which certainly need more m aintenance than a rack 
and pinion drive.
The foregoing considerations show the Rack Drive to be supe
rior from  design and operational points of view.
Strength
OBO hatchcovers have, first of all, to  resist the effects of the 
sea and other external forces and, as is true with covers on all 
other types of ships, conform  with the In ternational Load Line 
Regulations (1966) requirem ent o f a load design param eter of 
1.75 t/sq .m , or approxim ately 360 lb /sq .ft.
The main structural stresses, however, come from  the liquid 
cargo inside the ship and are of two basic types:
Hydrostatic forces  —  the norm al volum e of expansion in a 
tank represents 2 % of the total volume and 1 % in the most 
unfavourable conditions and consequently, under certain con
ditions of rolling and pitching, the free surface of the liquid 
freight rests on the internal surface of the hatchcovers. This 
exerts a  hydrostatic upwards pressure which the tiffeners of 
the covers have to withstand.
Figs. 8 and 9 show two extrem e cases of hydrostatic pressure 
due to  rolling and pitching. F or a 14 m etre wide hatchw ay 
(Fig. 8) the rolling angle of 13° results in a pressure on the 
side of the cover of 1.7 tons/sq .m ., or 350 lbs/sq .ft. This also 
dem onstrates that the stresses due to the rolling m ovem ent in
crease in a linear m anner from  the centre line of the ship.
Fig. 9 shows the influence of pitching. In most cases where 
there is only one hatchw ay per hold the free surface does not 
bear on the cover and therefore the pressure effect is nil, but 
if there are two or three hatch openings to the same hold, the 
effect of pitching may be im portant.
In the case of Fig. 9 which shows one hold of the 170,370 tdw. 
carrier Cetra Centaurus, the maximum local overpressure due 
to pitching is 2.7 tons/sq .m . or 550 lb /sq .ft.
The foregoing hydrostatic forces are also supplem ented by the 
internal gas pressure governed by the relief valve which is 
usually set at 1.4 tons/sq .m . o r 2 lb /sq .in .
H ydrodynam ic forces  —  as m entioned, liquid m ovem ent inside 
the hold may lead to considerable overpressure, especially on

HYDROSTATIC PRESSURE DUE TO ROLL
Fig. 8

HYDROSTATIC PRESSURE DUE TO PITCH
Fig. 9

the cover itself, and this must be taken into account according 
to figures given by the Classification Societies. In the case of 
the Cetra Centaurus, Bureau Veritas calculated that the dy
nam ic overpressure on the covers could reach, in extreme con
ditions, the value of 6.7 tons/sq .m ., or 1370 lb /sq .ft.
From  the foregoing it can be seen that the scantling calcula
tion of the hatchcovers of an OBO ship must take into account 
the general arrangem ent of the ship herself. Classification So
ciety Rules consider these various factors more and m ore, and 
are developing recom m endations to take into account the di
mensions of the ships and the tanks, which increase in such a 
way that a single extrapolation is not always possible.

Locking
a. Oil Cargo
In addition to designing the hatchcover structures to  resist the 
external and internal forces, it is necessary to consider the 
sh ip /cover connection which has also to resist the sam e forces.
—  Firstly, the total sectional area of the cleats must be suffi

cient to  resist the internal hydrostatic pressure in the ex
trem e rolling and pitching conditions.

—  Secondly, the cleats must be positioned in such a m anner 
that the forces are satisfactorily transferred  from  cover 
structure to coam ing structure.
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b. Dry cargo
The locking and gasketing problem s are obviously less severe 
when carrying dry cargo, as there is no internal pressure to 
withstand.
Resistance to corrosion is related to cleaning the internal struct
ure of the cover. To make cleaning easier it would be, of 
course, preferable to have the internal structure of covers as 
smooth as possible. To achieve this, an external structure with 
smooth internal plates has been tried but has had to be abandon
ed because of external corrosion and the increased cleaning 
effort required after loading ore.
M aking the cover of a box structure has been em ployed but, 
in addition to being m ore expensive, it introduces the risk of 
explosion due to the presence of a closed space and the a t
tendant problems of gas control. The anti-corrosion protection 
of the internal surfaces is also very difficult to obtain in a 
satisfactory way.
In addition to  the difficulties created in protecting the internal 
surfaces of the cover, a box structure is very rigid and does 
not adapt well to the flexing of the ship at sea.
The solution now usually adopted is the classical hatchcover 
structure with plate on top and stiffeners below and to  facilitate 
internal cleaning, it is recom m ended that round bars are used 
for the flanges of the stiffeners.

Tightness
An im portant consideration on OBO installations, because of 
the particular risks due to oil cargo, is the tightness o f the hatch 
cover seal. Four main factors have to be taken into account: 
condition of com pression bar, physical and chemical properties 
of seal and its resistance to ageing.
The physical characteristics of the seal are determ ined by the 
seal reaction to the physical penetration of the sealing com 
pression bar. C haracteristic curves, defining seal penetration 
and resistance to internal pressure, can be obtained for a given 
type of seal by practical tests.
M oreover, fo r each seal, a m axim um  penetration value is defin
ed beyond which definite seal deteriotation occurs due to the 
rup ture of its internal structure. A m inim um  penetration value 
below which leakage occurs and a maxim um  value above which 
physical deteriotation of the seal will take place are therefore 
fixed. The knowledge of these two values is essential, the 
difference between which gives the required w orking qualities 
of the seal.
In practice, the theoretical penetration of the sealing bar into 
the seal is affected by several factors:
—  M anufacturing tolerances of the covers
—  M anufacturing tolerances of the coamings
—  Deflection of the ship structure at sea
—  Deflection of the structure due to tem perature variations
—  Ageing of seal.
The greater the minimum to maximum tolerance of the seal 
the less it is affected by the afore-m entioned factors. A seal 
with wide limits will also perm it greater cleat spacing without 
requiring additional structural rigidity between cleats.

Chemical resistance
The OBO seal m ust be chemically resistant to the effects of:
—  atm ospheric and m arine agents, such as ozone, ultra violet 

rays, salt atm osphere, etc.
—  large tem perature variations (— 30° to +  85 °C) especially 

on ships where tanks are steam  cleaned.
—  petroleum  products, both crude and refined.
These requirem ents are sometimes contradictory.
N eoprene has a m edium  resistance to petroleum  products and 
a good resistance to external agents such as ultra violet rays, 
ozone and m arine atm osphere, whereas Perbunan N ytril is 
very resistant to petroleum  products but only m oderately 
resistant to atm ospheric agents. It has been possible, however, 
by proper com pounding to im prove these materials.

Resistance to ageing
During its working life a seal is required to  m aintain all o r most 
of its mechanical characteristics so that after continued com 
pression, it should return to its initial shape. Any dimension 
distortion due to a perm anent set of course reduces the com 
pression capacity and thus increases the risk of leakage.
This problem  is all the m ore im portant on the OBO ships, 
as the covers sometimes stay closed for long periods.

Sponge rubber seal
Seals may be m ade from  an open cell sponge rubber core 
wrapped in a solid rubber skin. The sponge rubber has the 
advantage of readily adjusting to any m inor undulations in the 
sealing bar.
G enerally, this type of seal has been, and is now used for 
OBO covers because it provides a relatively expensive solution 
and moreover, it facilitates m aintenance and total or partial 
replacem ent operations.
Nevertheless, the continous increase in the size of OBO vessels 
and their hatch openings has led M acG regor to  consider that 
a single extrapolation of the sponge rubber seal might not 
always be possible and tha t completely new solutions should 
be developed.

New Seal
A new patented solution presently under test is a continuous 
rubber tube externally closed which m aintains a steady weight 
of air (or gas) in its internal volume. In the neutral position, 
before placing the hatch cover on its coaming, there is no in
ternal pressure in the seal. As the hatch cover is lowered, its 
weight deflects the seal and its volume is reduced creating in
ternal pressure which thus ensures a contact pressure between 
seal and sealing bar. This pressure is continuous all along the 
-the seal and provides a steady contact pressure regardless of any 
variation in dimensions between cover and coaming.
Tests perform ed on the prototype model have been plotted to 
determ ine the pressure/deflection  curves and the tightness/ 
pressure curves.
In a first approxim ation, these tests have shown th a t the pene
tration  tolerance of the seal giving satisfactory tightness, ranges 
from  5 mm to 25 mm as com pared with 8 mm  to 14 m m  for 
a sponge seal of the same dimensions, i.e. the operating tolerance 
is m ore than three times higher than that of a sponge seal. 
Such characteristics m ay be very im portant for large size OBO 
ships, especially when considering the structural deflections of 
the ship due to movem ents at sea, loading conditions and tem 
perature variations.
A nother characteristic of this seal is its ability to  perm it certain 
horizontal m ovem ent of the hatch  cover in relation to the 
coaming, a condition which occurs m ainly while a ship struct
ure is subject to torsional stresses at sea.
A hatch opening deflects in the shape of a parallelogram  which 
causes the covers to slide on the coaming. This movem ent may 
be 10 mm  to 15 mm or more, on the large OBO ships presently 
being planned. The com pressibility and flexibility of this new 
seal allows it to adapt m ore easily to large structures subject 
to deflection.
A fu rther advantage is that it im m ediately returns to its origi
nal shape on rem oval of the coverweights, the internal air 
weight inside rem aining unchanged th roughout the opening and 
closing operations.
A lready hatchcovers with this seal are under construction; an 
OBO installation will enter service a t the end of 1971 while 
there are eight container ships also under construction which 
will use the new seal on their hatch covers.
In conclusion, the hatch cover installation on a com bination 
carrier is one of the most im portant features and therefore 
it is very necessary fo r naval architects to carefully prepare the 
hatchover specifications for the ship contract.
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COMMENTS MADE AT THE LIPS PROPELLER SYMPOSIUM

I would like to m ake one or two rem arks based on operational 
experience of some large high speed controllable pitch p ro
pellers. The windmilling effect experienced during high speed 
m anoeuvres is worthy of particu lar attention. It can be used 
to  advantage provided sufficient care is taken in the design 
of the propulsion m achinery control system otherwise it can 
produce disastrous results. I have heard it said that con
trollable pitch propellers are ‘All things to all men’. I will 
m odify that statem ent by adding, ‘in particular to transmission 
system designers and to control engineers’.
T o the transm ission system designer the controllable pitch 
propeller offers an apparent ready solution to a large num ber 
of very difficult problem s such as the unidirectional rotation 
of the propeller shaft and the com plete lack of com plex re
versing arrangem ents. However, for the control engineer the 
controllable pitch propeller is today one of the largest head
aches in the m arine controls business. It is an interesting prob
lem but a vey difficult one. This basically stems from  the 
fact that there is a considerable dearth  of inform ation on the 
characteristics of these propellers at o ff  norm al design oper
ating conditions and also there is alm ost an impasse in the 
recognition of the requirem ents of the propulsion designer 
and the propeller designer. I think that at a symposium such 
as this an ideal outcom e would be that the control engineers, 
the mechanical engineers and the naval architects get together 
in o rder to  solve some of these problem s.
T he transient windmilling phenom ena which occurs with 
controllable pitch propellers introduces an aspect which is not 
norm ally a feature of fixed pitch propeller characteristics. 
During windmilling a high astern thrust can be produced with 
no torque or a small reverse to rque in the shaft. F igure 1 
shows the m ain factors which are available to the control 
engineer to operate the m achinery without exceeding any of the 
design restrictions intoduced by the propulsion designers. 
One particularly im portant aspect is propeller thrust, main
ly because it is not norm ally m onitored as a transient 
param eter. D uring a crash m anoeuvre the first action taken is 
to  remove the power in a controlled m anner from  the gas 
turbine. This is done by reducing the fuel to the gas generator 
and can be done in as little as two seconds. This has a m inor 
effect on the magnitude of the astern thrust but has a very

*) Y. Ard Ltd., United Kingdom

( CRASH STOP MANOEUVRES)

SECON05 SECONDS

SECONDS

Fig. 1. Effects o f actuator rates on propeller reserve thrust.

by Mr. J. Forrest *

Fig. 2. Full ahead to full astern.

noteable effect on the shaft RPM. The rate of re-application 
of fuel as the pitch goes into the astern direction has no effect 
on the m aximum astern thrust. One factor which very signi
ficantly affects the astern thrust is the rate of change of pitch. 
It is one param eter which the control engineer must utilise 
in o rder to com pletely change the basic hydraulic system 
operating characteristics. F igure 2 shows the hydro-dynam ic 
force vectors which are applied to the blade during a crash 
m anoeuvre. U nder steady state conditions the force vector 
holds the pitch in its maximum position. There are other 
forces applied to the blade which include centrifugal and 
friction effects, but these act in the opposite sense and for 
the purposes of illustration these are not included in the figure, 
and these also tend to am plify the following rem arks. Vectors 
are drawn at discrete intervals of time through the reversal 
of pitch. Immediately after the com m encem ent of pitch change 
the vector reverses in direction, and it should be noted that 
the com ponents are alm ost vertically downwards. This is 
indicative of the fact that there is practically no torque on 
the blade and that the entire force is created by thrust.

W hen this is transposed to  blade spindle torque an interesting 
phenom ena occurs. F igure 3 shows the spindle torque as a 
function of pitch ratio. The m om ent reverses in direction with 
a very small change in pitch and rapidly exceeds the spring 
holding moment which tends to hold the pitch on or lim it the 
change of pitch in this particular pitch operating mechanism. 
The direct result of this occurrence is that the rate of change 
of pitch is then faster than the equivalent delivery of oil from 
the propeller system. This gives the effect of ‘pitch run aw ay’ 
and referring back to F igure 1, the rate of change of pitch 
is the param eter which affects the astern thrust most sig
nificantly.
The second aspect which occurs with uncontrolled windmilling 
is that the shaft torque becomes negative for a short period 
of tim e during which the gas turbine speed increases. A t this 
time the fuel is already removed from  the gas turbine con
sequently, the shaft speed cannot be controlled by the gas 
generator. T he next aspect which can occur is that the gas 
turbine trips resulting in a total loss of shaft power. T he pitch 
continues into the reverse sense and in this condition the 
shaft reverses in direction creating a num ber of additional 
problem s in a system which is supposed to be rotating uni- 
directionally.

As a result o f a large num ber of optim ising calculations 
carried out on an analogue com puter the relationship shown 
in F igure 4 was derived for pitch stroking rate  as a function
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Fig. 3. Propeller moments for full ahead - full astern pitch.
Fig. 4. Pitch stroking rate as function of shaft speed.

of shaft speed (this applies to the specific installation studied). 
It is interesting to note tha t as the shaft speed is at its 
m axim um  the allowable rate o f change of pitch is at its 
m inim um , and this again is the reverse relationship which 
is provided by the controllable pitch propeller hydraulic sys
tem including shaft driven pum ps. On the shaft driven pump, 
the pum p delivery increases with shaft speed consequently, 
stroking rate increases with shaft speed. The control engineer 
in essence has to  rem ove this characteristics from  the hy
draulic system, if the constrain ts imposed by the transm ission 
designers are not to be exceeded.
This again has an im portan t bearing on the decision for 
failure criteria on propeller hydraulic systems. Obviously the 
pitch rate dem and can be lim ited externally but in this case 
one is still susceptible to  serious problem s during control 
failure. F igure 5 shows the tim e history of the main p ara
m eters during a crash m anoeuvre. This figure shows the p a ra 
m eters for a shaft driven pum p system and shaft plus m otor 
driven pum p hydraulic system. T he pitch ratio is shown in 
the figure, during the initial part of the m anoeuvre the 
shaft plus m otor driven pum p hydraulic system tdhTH M  
shaft speed falls and then is held during the windmilling 
condition with the astern th rust rem aining fairly constant and 
then increasing.
The very high rate of change of shaft speed which occurs 
when the pitch is moved to  the astern sense is also very 
im portant because it also reflects on the design of the gas 
turbine fuel control system. T hus again this is another instance 
where an exchange o f ideas between the gas tu rbine and the 
propeller suppliers is necessary.
W indm illing does not only apply to high speed, high power 
operations, it is also very evident in propulsion systems which 
utilise a main engine and a cruise engine. F igure 6 shows the

effect of preventing pitch change for shaft speeds above four 
values from 80 pet to  65 pet of m axim um  design shaft speed. 
In order that the cruise engine speed is not taken above its 
design limits it is necessary that the pitch should not be 
stroked until the shaft speed has fallen below 65 pet. (This 
again applies to a specific installation).
As a re-assurance that the characteristics already dis
cussed ae not purely theoretical I have included F igure 7 which 
shows some U.V. recorder results o f actual ship trials. This 
figure gives the results o f crash m anoeuvres from  full ahead 
to full astern on gas turbine and diesel engine drive. In the 
gas turbine case im m ediately the m anoeuvre is started the 
ou tput o f the hydraulic pum p pressure falls from  a fairly 
high value to alm ost zero. This confirm s the prediction that 
the blades are being driven very hard  by the hydro-dynam ic 
forces. In this particu lar instance a deliberate constant rate 
limit had already been placed on pitch position dem and.
Figure 6 illustrates another problem  which com m only arises 
in the operation of C P propeller propulsion units. If load 
control is attem pted on a diesel engine using propeller pitch 
m odulation, the control loop is basically unstable using p ro 
portional and integral term s only. This is by no means an 
isolated instance and again is the result o f a m isunderstanding 
by the diesel engine m anufacturer, the propeller m anufacturer 
and the control engineer.
In sum m ary, if the expected ease o f design to the trans
mission engineer is to be achieved using controllable pitch
propellers then the control engineer must be given the op
portunity  to exam ine the requirem ents of the propeller, 
gearing and the engine suppliers as early as possible in any 
proposed m achinery design, so that adequate design relaxations 
o r constraints can be made in o rder to obtain the
optim um  and safe transient perform ance from  the p ro 
pulsion package.

Post crip t by M r. J. W ind
In the com m ent of M r. Forrest a type o f C P propeller is
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Fig. 6. Crash stops from  fu ll power on cruise engine.
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Fig. 7. Diesel - full astern to fu ll ahead.

described in which only a  spring can provide the holding 
m om ent for the blades during reversal (see figure 3 of the 
com ment).
A  propeller o f that kind is so unusual that there must be 
some other reason fo r the problem s encountered.
A CP propeller, even when equipped with a spring, always has 
a double-acting piston with oil pressure to be applied to both 
sides of the piston.
A sim ilar o r identical phenom enon is described in a paper 
read by Beale and Gowans on 27th January  1970, for the 
Institute of M arine Engineers in London, discussing the trans
mission design for warships of the Royal Navy.
W ith regard to the CP propeller of H.M.S. ‘Exm outh’ the 
paper states, that for naval service a double-acting actuator 
is preferred and this is followed by the description o f a pitch

run-away effect with a spring-loaded single-acting CP p ro 
peller.
It appears, however, that here the principles of single and 
double-acting m echanisms are confused with the m atter of 
single and double-acting pistons. The real origin of failure 
seems to be the fact that the discharge pressure of the 
hydraulic system had to be reduced during start-up in order 
to prevent the pum p from  damage which was caused by pres
sure surges resulting from  cold oil flow through too long 
or too narrow  pipes.
It is clear that there is no CP propeller which can provide 
an adequate blade-holding mom ent if there is no normal 
hydraulic pressure. But it will also be obvious that with normal 
pressure in a well-designed system these run-away phenom ena 
will not occur, whether it be a single or a double-acting 
mechanism.

TEWATERLATING VOORSCHIP TEXACO  AMSTERDAM

31 D ecem ber 1971 werd bij de N ederlandsche Dok en Scheeps
bouw M aatschappij v.o.f., te A m sterdam , lid van de Rijn 
Schelde Verolm e G roep, het voorschip van de 225.000 tons 
m am m oettanker Texaco A m sterdam  te water gelaten.

D it voorschip heeft een lengte van 144,50 m en een afloop- 
gewiicht van 14.475 ton (inclusief 1500 ton waterballast). De 
tanker is in aanbouw voor Texaco A /S  N orw ay te Oslo en is 
de eerste van een serie van twee schepen voor Texaco.

De koppeling van de beide scheepshelften van de Texaco A m 
sterdam  zal, onvoorziene om standigheden voorbehouden, 10 
januari 1972 plaatsvinden, de proeftocht medio m aart 1972.

Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd van het 
achterschip van bouw num m er 833, eveneens bestemd voor 
Texaco.

De afmetingen van de Texaco A m sterdam  zijn: lengte over 
alles 329,62 m, breedte 48,73 m, holte 25,60 m, diepgang 19,85 
m, contractsnelheid 16,10 kn. voortstuwing V ero lm e/G eneral 
Electric stoom turbine, vermogen 32.000 shp.
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C O M P A C T E  K O E L U N IT S  V O O R  V R A C H TS C H E P E N  V O O R Z IE N  V A N  
GEKOELDE V R A C H T R U IM T E N

Inleiding
Indien een vrachtschip voorzien wordt 
van gekoelde ruim ten, m aakt dit een 
tamelijk hoge investering noodzakelijk. 
Deze investering echter wordt gerecht
vaardigd w anneer econom ische exploi
tatie mogelijk is o f wanneer de aanw e
zigheid van gekoelde opslagruim te de 
mogelijkheden en daarm ede de exploi
tatie van het schip als geheel vergroot. 
Z odra besloten is, dat gekoelde vracht- 
ruim tes noodzakelijk zijn, dient het on t
werp van de ruim tes en de installatie op 
econom ische exploitatie gericht te zijn.

Dit is mogelijk als:
1. De aangeboden vracht voldoende ge
koelde lading omvat.
2. De kosten van laden en lossen zo 
laag mogelijk zijn.
3. De koelinstallatie in staat is de ge
wenste condities in de koelruim te onder 
alle om standigheden te handhaven.
4. De investeringen op een economisch 
niveau zijn.
5. De bedienings- en onderhoudskosten 
tot een minimum worden beperkt.
6. De isolatie van de gekoelde vracht- 
ruim en doelm atig is en een lange le
vensduur heeft.
Van deze 6 punten behoeft het eerste 
geen extra uitleg.
ad .2 De kosten van laden en lossen kun
nen alleen gereduceerd w orden, indien 
het mogelijk is de koelruim tes op die 
plaatsen te bouwen, w aar het laden en 
lossen in hoge m ate efficiënt geschiedt, 
gebruikm akende van zijluiken in de huid 
van het schip of van verticale belading 
ter plaatse.
Het aantal gekoelde ruim tes per dek 
dient nauwkeurig bepaald te w orden om 
opstopping bij laden en lossen bij één 
luik te voorkom en, hetgeen kan leiden 
to t langere los- en laadtijden. D aarom  
willen de reders graag de gekoelde ruim 
tes in een schip distribueren onafhan
kelijk van technische beperkingen zoals 
afstand tot de m achinekam er, lengte van 
de koelleidingen enz.
ad .3 De meest belangrijke tech
nische factor bij het ontw erp van koel
installaties is het handhaven van de 
juiste condities in de koelruim te onder 
alle om standigheden. De kwaliteit en 
dus de w aarde van de gekoelde vracht 
kan aanzienlijk w orden verm inderd of 
zelfs volledig verloren gaan, als geduren
de de reis de tem peratuur in de koel
ruim te niet op de gewenste w aarde 
w ordt gehandhaafd.
Afgezien van de daaru it resulterende 
claim s op de lading, veroorzaakt door 
onjuiste tem peraturen, ondervindt de re
der een ernstiger „na-effect” , doordat 
hij zijn reputatie verliest als transpor
teu r van gekoelde lading.
In het vrachtvervoer hangt de hoeveel-
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heid gekoelde vracht, die kan worden 
verkregen in hoge m ate af van de erva
ringen met vroegere transporten. Een 
enkele slechte ervaring kan derhalve be
tekenen, dat een econom ische exploita
tie van het kapitaal, geïnvesteerd in de 
koelruim tes en koelinstallaties, ernstig 
w orden benadeeld.
Het is duidelijk, dat de koelinstallatie 
ook moet voldoen aan de punten 4 en 5 
en dientengevolge laaggeprijsd en be
trouw baar moet zijn, m et lage bedie
nings- en onderhoudskosten, 
ad .6 In het algemeen kan de dikte van 
de isolatie van de koelruim tes aan 
boord van schepen niet geselecteerd 
worden als de meest econom ische met 
betrekking to t de koelinstallatie, m aar 
wordt deze gewoonlijk bepaald door de 
afm etingen van de staalconstructie en de 
eis, dat tenm inste 50 mm ononderbro
ken isolatiem ateriaal voor de construc- 
tiedelen aanwezig moet zijn. Het isola
tiem ateriaal echter moet geselecteerd 
worden met betrekking to t de initiale 
prijs, te verw achten gedrag en onder
houdskosten.
H ieronder zal een m anier worden be
schreven om de aanvaardbare oplossing 
te vinden, welke voldoet aan de eisen
2, 3, 4 en 5.

Directe expansie
V oordat de halogene koudem iddelen in 
ruim e m ate beschikbaar waren, werd in 
bijna alle scheepskoelinstallaties pekel 
als secundair koelmiddel (koudedrager) 
gebruikt.
Pekelsystemen vergen echter veel on
derhoud en in somm ige gevallen was 
het noodzakelijk de pekelpijpen en de 
isolatie daarvan iedere 5 jaa r te vervan
gen. D it zijn kostbare reparaties.
Toen de halogene koudem iddelen ruim  
beschikbaar kwam en, werden daarom  de 
meeste koelinstallaties voor vrachtsche
pen met koelruim tes voor „directe ex
pansie” ontworpen.
V erdere voordelen, die leidden to t een 
verbreiding van het gebruik van directe 
expansiesystem en zijn de lage investerin
gen en kleinere benodigde vloerruim te 
vergeleken met pekelinstallaties.

Betrouwbaarheid van de installatie
Een installatie zal betrouw baar zijn, als 
alle com ponenten van hoogwaardige 
kwaliteit zijn en bestand tegen nautisch 
gebruik en indien de installatie betrouw 
baar blijft w erken ondanks de bew e
gingen van het schip.
Ervaring leert, dat de betrouw bare w er
king van een scheepskoelinstallatie met 
directe expansie van een halogeen kou- 
demiddel voornam elijk bedreigd wordt 
door:
a. vuil e n /o f  vocht in het systeem.
b. verlies van koudem iddel.
ad .a Zelfs w anneer de uiterste zorg is 
betrach t gedurende de fabricage en m on
tage aan boord is het praktisch onm o
gelijk te voorkom en dat ongerechtighe-
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den zich in het pijpsysteem nestelen. H et 
koudem iddel zal het vuil m ettertijd los
weken en het m eevoeren naar plaatsen 
w aar het de vrije doorstrom ing van het 
koudem iddel zal belem m eren. Dit zal 
een niet juist werkende installatie to t ge
volg hebben, hetgeen in de meeste ge
vallen het direct ingrijpen van de w erk
tuigkundige noodzakelijk m aakt.
De hoeveelheid vuil hangt af van de 
lengte van het pijpsysteem, het leiding- 
m ateriaal, het aantal verbindingen, de 
zorg bij het fabriceren en m onteren en 
de vakbekw aam heid van de m onteurs. 
W anneer een verstopping door vuil is 
verholpen, dan is het zeer waarschijnlijk 
dat vocht het koelsysteem is binnenge
drongen, w at op zijn beurt de kans op 
storingen vergroot.
ad.b Het verlies aan koudem iddel uit 
een scheepskoelinstallatie wordt versneld 
door trillingen, die schroef- en flens
verbindingen doen losraken.
Zelfs indien de schroef- en flensverbin
dingen zijn beperkt tot het m inim um  
dat noodzakelijk is voor vervanging van 
onderdelen, is een regelm atige controle 
op de dichtheid van de verbindingen 
noodzakelijk. Dit vergt eveneens tijd 
om de installatie correct te laten w er
ken.
Een ander gevaar voor verlies van kou
dem iddel doet zich voor op plaatsen, 
w aar koelleidingen door een schot of dek 
lopen. De deform atie en beweging van 
de opbouw van het schip tijdens de vaart 
stellen het leidingsysteem bloot aan niet 
voorspelbare spanningen, die kunnen lei
den tot scheurvorm ing. Bij gebruik van 
stalen pijpen kan de kans op scheuren 
m inder zijn dan bij koperen pijp.
G ebruik  van stalen buis brengt echter een 
grotere kans op ongerechtigheden met 
zich mede, dan bij toepassing van ko
peren leiding.
Om de betrouw baarheid  te vergroten is 
het daarom  gewenst de koelm achine zo 
dicht mogelijk bij de verdam pers te 
plaatsen. Een andere bijdrage to t ver
betering van de betrouw baarheid is het 
assem bleren van de installatie in een fa
briek in plaats van aan boord.
De w erkom standigheden, de m ogelijk
heden van toezicht en de controle op de 
kwaliteit van het werk zijn in de fa
briek veel beter, zodat het koelsysteem 
schoner zal zijn met betere verbindingen 
dan w anneer de installatie aan boord 
w ordt gem onteerd onder om standighe
den, die verre van ideaal zijn.

Lage investeringen
V oor een lage aanschaffingsprijs dient 
de installatie zo simpel mogelijk te zijn; 
dit w ordt in hoge itïàte bereikt door toe
passing van standaard-elem enten.

Bedrijfs- en onderhoudskosten
Om de bedrijfs- en onderhoudskosten 
tot een m inim um  te beperken, m oet de
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installatie ontw orpen zijn voor zo wei
nig mogelijk:
—  m anuren voor bediening
—  periodieke controles
—  reparaties
—  inspecties
De tendens in de richting van geauto
matiseerde m achinekam ers met slechts 
een kleine of in het geheel geen bezet
ting aan w erktuigkundigen m aakt het 
tevens noodzakelijk dat de koelinstalla
tie correct werkt zonder de tijd en moeite 
van het machinekam erpersoneel in te 
roepen.
D it m aakt autom atisch werkende en 
uiterst betrouw baar equipm ent noodza
kelijk.

Packaged Units
De bovengenoem de factoren kunnen 
w orden gerealiseerd door toepassing 
van in de fabriek geassem bleerde zelf
standige koelunits, die direct buiten de 
koelruim tes w orden opgesteld.
Deze units moeten bestaan uit een een
voudig koelsysteem met een minimum 
aantal com ponenten, terwijl de werking 
autom atisch en feilloos moet zijn.
Als dit het geval is zullen de units w er
ken zonder de aandacht van de w erktuig
kundige op te eisen. H et geringe aantal 
com ponenten en de korte pijpverbindin- 
gen sam en met hoogwaardige verbindin
gen beperken zowel de periodieke con
troles alsook de kans op reparatie to t een 
minimum.
Het zou ook mogelijk zijn herm etische 
com pressoren te gebruiken, m aar alleen 
indien alle controles, voorbereidingen 
voor surveys en mogelijke reparaties 
kunnen w orden uitgevoerd door 
vakbekwame koeltechnische specialisten.

Plaats van de koelruimen
M et betrekking to t het Iaden en lossen 
van de gekoelde lading bieden de zelf
standige units een belangrijk voordeel, 
doordat de koelruim tes zonder enige be
lem m ering over het gehele schip kun
nen w orden verdeeld.
De lange koelleidingen die noodzakelijk 
zijn w anneer een centrale installatie 
w ordt toegepast m et vele nadelen, zo
als de kans op beschadiging, lekkages, 
drukverlies en loop met betrekking tot 
olieterugvoer, w orden voorkom en.

Scheepswerven
V oor de scheepswerven leidt de toepas
sing van standaard-units ook to t een 
aanzienlijke verm indering van werk, di
rect vanaf de tekenkam er, vergeleken 
met de bouw van een centrale koelinstal
latie.
Enige van de meest belangrijke voorde
len zijn:
—  geen ontw erp van de koelm achine- 
kam er, plaatsing luchtkoelers, loop van 
de koelleidingen, in het algemeen gecom 
pliceerd werk doordat hierbij verschil
lende afdelingen en onderaannem ers be
trokken zijn.
—  geen vervaardiging en plaatsing van 
fundering voor afzonderlijke com ponen
ten.

—  een minimum aan doorvoeringen.
—  geen elektrische bedrading aanbren
gen tussen de verschillende com ponen
ten van de installatie.
—  geen isolatie voor koelleidingen.
—  eenvoudiger planning van de af
bouw.
—  verm inderd risico van beschadiging 
van de com ponenten.
—  gereduceerde testtijd.
O m dat de mogelijkheid van vergissingen 
gedurende de productie en m ontage prak
tisch nihil is, kunnen alle units van de
zelfde uitvoering als identiek beschouwd 
worden en daarom  is de fabriekscapa- 
citeitstest voor een unit representatief 
voor alle units van hetzelfde type. 
D ientengevolge is het niet nodig de koel- 
capaciteit van de units vast te stellen na 
m ontage aan boord en de test aan boord 
kan beperkt blijven to t een controle op 
de juiste werking.
H et effect van de isolatie kan onaf
hankelijk worden gem eten door een 
w arm tebalans met elektrische verhitters 
geplaatst in de koelruimtes.

De units
D e units, zoals zij gefabriceerd worden 
door Bronswerk en onder andere toege
past op twee series schepen voor de 
„K .J.C .P .L .” (Royal Interocean Lines), 
bestaan uit twee types.
De „box-unit” bestaat uit een machi- 
negedeelte gem onteerd op een gewone 
fundatieplaat samen met een geïsoleer
de kam er, waarin de luchtkoeler en de 
ventilator zijn gebouwd.
De gehele unit w ordt juist buiten de 
koelruim te geplaatst en w ordt door m id
del van luchtkanalen verbonden met de 
koelruim te.
De „schot-unit” bestaat uit een machi- 
negedeelte en een luchtkoeler gem on
teerd aan beide zijden van de verticale 
geïsoleerde plaatconstructie.
De plaatconstructie w ordt in het schot 
van de koelruim te gelast en vorm t één 
geheel m et dat schot.
Het m achinegedeelte bevindt zich aan 
de buitenzijde, de luchtkoeler steekt uit 
in de koelruim te en m oet worden op
genom en in het luchtcirculatiesysteem . 
Beide types bestaan uit twee gescheiden 
en onafhankelijke koelsystemen, ieder 
systeem bestaande uit een direct aange
dreven com pressor, een horizontale „ tu 
be in shell” condensor, een luchtkoeler- 
sectie en de vereiste verbindingspijpen 
met appendages.
Ieder koelsysteem is van voldoende ca
paciteit om  de koeltem peratuur in de 
ru im te onder de m eest ongunstige buiten
condities te handhaven en dientengevol
ge is een 100 pet „stand-by” unit b e 
schikbaar.

Werking
De units werken volledig autom atisch en 
afhankelijk van de inblaas luchttem pe
ratuur.
De luchttem peratuur w ordt gemeten en 
in een pneum atische P -regelaar vergele
ken m et de ingestelde waarde. 
A fhankelijk van het verschil tussen de 
gem eten tem peratuur en de ingestelde

waarde, bouwt de regelaar een druk op 
welke een verdam pingsdrukregelaar be
stuurt.
Dit tem peratuurregelsysteem  is bespro
ken in een lezing van Commissie 8 
van de „International Institute o f Re
frigeration” in septem ber 1965.
Het systeem w aarborgt een nauw keu
rige handhaving van de tem peratuur in 
de koelruim te en m aakt continu w er
ken van de com pressor mogelijk.
O fschoon de com pressoren m eer d raai
uren maken dan bij een „S tart-stop” sys
teem, is de com pressorslijtage aanzien
lijk m inder, om dat de com pressor bij 
iedere start aan  slijtage onderhevig is.
De com pressoren w orden gestart en ge
stopt afhankelijk van de zuigdruk, w aar
door het niet in bedrijf zijnde systeem 
voortdurend is afgepom pt.
In ieder systeem is een vloeistofmag- 
neetklep gem onteerd, die bekrachtigd 
wordt afhankelijk van de vraag, m aar niet 
kan worden geopend als de ventilator 
niet gestart is.
Met behulp van een keuzeschakelaar kan 
elk van beide com pressoren als „stand- 
by” unit worden geschakeld.
De magneetklep van de com pressor, die 
gekozen is om te werken, zal w orden be
krachtigd, indien de unit w ordt inge
schakeld en de ventilator draait.
Het koudem iddel dat in de verdam per 
komt verhoogt de druk en de com pres
sor wordt gestart.
De spoel van de magneetklep van de 
„stand-by” unit wordt verbonden met 
de voeding via een tijdrelais en een druk- 
schakelaar.
Deze drukschakelaar is verbonden met 
de stuurluchtleiding tussen de regelaar 
en de verdam pingsdrukregelaars.
Als de tem peratuur van de geleverde 
lucht nog niet de gewenste w aarde heeft, 
is de druk van het stuursignaal van de 
regelaar nul en de schakelaar gesloten. 
Dientengevolge w ordt de tweede m ag
neetklep bekrachtigd door een tijdrelais 
en de „stand-by” unit zal enige tijd na 
de eerste gestart worden.
W anneer de tem peratuur van de gelever
de lucht de gewenste w aarde heeft be
reikt, w ordt een regeldruk opgebouwd, 
welke de drukschakelaar bekrachtigt die 
de magneetklep van de „stand-by” unit 
sluit. Dientengevolge zal de „stand-by” 
unit stoppen zodra het verdam pingscir- 
cuit is leeggepompt.
Iedere com pressor w ordt bescherm d door 
middel van een hoge druk beveiliging, 
een oliedruk beveiliging en een therm i
sche beveiliging tegen elektrische over
belasting. Indien één van deze beveili
gingen aanspreekt, w ordt de m agneetklep 
van de „stand-by” unit bediend en daar
door neem t deze com pressor dan het 
proces autom atisch over.
De ventilatoren hebben twee snelheden. 
W anneer de keuzeschakelaar „koelen- 
vriezen” in de stand „koelen” staat, 
draait de ventilator op hoge snelheid; in 
de stand „vriezen” op gereduceerde snel
heid (dat wil zeggen %  of %  van de 
hoge snelheid) om de w arm tebelasting 
te verm inderen als de unit w ordt gebruikt 
voor lage tem peraturen.
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Een therm ostaat, die opent w anneer de 
tem peratuur van de lucht onder — I °C  is, 
wordt opgenom en in het elektrisch regcl- 
circuit, indien de keuzeschakelaar in de 
stand „koelen” staat. W anneer het the r
m ostaat contact opent sluit(en) de mag- 
neetklep(pen) en op deze m anier w ordt 
de lading tegen te lage tem peratuur be
scherm d, als onverhoopt het pneum a
tisch systeem zou falen.
De m agneetklep gem onteerd in de lek- 
bakafvoer staat voortdurend open als de 
keuzeschakelaar staat in de stand „koe
len” .
In de stand „vriezen” w ordt deze klep 
alleen geopend gedurende de ontdooi- 
cyclus, m aar ook gedurende het inkoelen, 
to tdat de tem peratuur van de lucht la
ger is dan — 1 °C. H ierdoor kan het con
densaat, dat gevorm d w ordt tijdens het 
inkoelen weglopen zodat w ordt voorko
men, dat de afvoer door ijs wordt ge
blokkeerd.
De com pressoren zijn voorzien van een 
inwendig kleplichtsysteem, werkend op 
de oliedruk.
De cilinders met klepdichting werken 
pas als voldoende oliedruk gevorm d is, 
w aardoor de com pressoren op deellast 
aanlopen.
Het kleplichtsysteem wordt in trappen 
bestuurd door een regelaar afhankelijk 
van de zuigdruk.
De eerste stap van de kleplichting w ordt 
bewerkstelligd, als de zuigdruk beneden 
een bepaald ingestelde w aarde daalt.
Een verdere daling leidt to t een verdere 
kleplichting en tot mogelijk nog een 
stap.
Een zuigdrukstijging leidt to t het in trap 
pen bijschakelen van de cilinders.

Afstandsinstelling
H et is mogelijk de directe tem peratuur- 
regelaar te vervangen door een com bi
natie van een tem peratuur-transm itter en

INTERNAL POLYURETHANE FOAM  
INSULATION FOR LPG SHIPS
Shell scientists and engineers have devel
oped a new low cost therm al insulation 
system for the tanks of ships carrying 
refrigerated LPG  such as propane at tem 
peratures down to — 42 °C.
Refrigerated LPG  is norm ally carried in 
selfsupporting tanks with an external in 
sulation. In the new system, a polyure
thane foam insulation is applied to  the 
internal surfaces of a double hulled ship. 
The insulation is in direct contact with 
the cargo and separate self-supporting 
tanks which are heavy and expensive 
are not needed. Cost savings of 10 per 
cent o r  m ore in the overall cost of a ship 
are possible with this system.
T he insulation besides preventing heat 
leakage has to adhere strongly to the 
ship’s structure which moves and distorts 
in service, and must be strong enough to 
contain the cargo w ithout leakage. A long 
series o f laboratory and seabord tests 
were needed to develop the system. In 
1964, T hornton Research C entre set up 
a test tank to  test the insulating m aterial

een regelaar. In dit geval kan de rege
laar op afstand gem onteerd worden, bij
voorbeeld in het regelpaneel van de 
centrale m achinekam er, indien gewenst 
gecom bineerd m et een recorder.

Afstandindicatie
Iedere eenheid heeft een eigen elektrisch 
controlepaneel m et controlelam pen voor 
hoge druk, sm eeroliegebrek en therm i
sche overbelasting.
De w erkom standigheden kunnen op a f
stand w orden doorgegeven door middel 
van controlelam pjes voor de ventilator- 
m otoren en beide com pressoren of door 
een gezam enlijke indicatie.

Ontdooien
De ontdooicyclus wordt autom atisch b e
stuurd door een program m aschakelaar, 
die m et de hand kan w orden gestart op 
de unit of op afstand, o f kan w orden 
gecom m andeerd door een tijdimpuls. 
V oor de eerste serie units vond het o n t
dooien plaats door een verw arm d m edi
um door een h iervoor in de koeler opge
nomen leidingsysteem rond te pompen. 
Bij volgende series is overgegaan op on t
dooien met behulp van elektrische ele
m enten. H ierbij w ordt gebruik gem aakt 
van een groot aantal elem enten van la
ge capaciteit. Deze elem enten zijn bo
vendien zodanig over de koelers ver
deeld dat de meeste elem enten zijn aan
gebracht op die plaatsen, w aar de groot
ste rijpvorm ing mag w orden verwacht. 
H ierdoor w ordt bereikt dat de verw ar
ming goed verdeeld w ordt over die 
plaatsen, w aar deze het meeste nodig is. 
In de laatste uitvoering w ord t bovendien 
tijdens het ontdooien bij de „box-type” 
units de verbindingskanalen met het 
koelruim  afgesloten.

Inspecties
De classificatiem aatschappijen schrijven

and the method of application using a 
foam developed a t the Egham  L aborato
ries.
In 1967 after com pletion of the prelim i
nary laboratory w ork the foam was ap 
plied to two 100 ton test tanks for sea 
trials. These lasted a year and a half 
during which the refrigerated L PG  was 
transferred from  one tank to the other at 
weekly intervals. Only two m inor insula
tion failures occurred due to weakness at 
a corner, but these were overcome. The 
therm al insulating properties of the po
lyurethane at the end of the tests were 
found to be the same as at the beginning 
and the soundness of the design has been 
proved.

Sonic mooring recorder for large ships
Berthing a large tanker alongside a jetty 
is a delicate operation. The procedure 
norm ally adopted is first to  bring the 
ship to  a halt at a convenient distance 
from  and parallel to the jetty face. B erth
ing is then carried  out using the ship’s 
m oorings and tugs, supplem ented if ne
cessary by the ship’s engines.

een program m a van inspectie voor, om 
zekerheid om trent de juiste werking van 
de installatie te hebben, zodat de gekoel
de lading kan w orden verzekerd.
Wij stellen ons voor, dat voor units wel
ke in de fabriek zijn gem onteerd, de 
controle-eisen kunnen w orden aangepast 
aan dit bijzondere type, vanwege de 
to taal verschillende om standigheden ver
geleken m et een centrale koelinstallatie. 
De set-up van de units is gericht op in
wendige condities, zoals huishoudkoel- 
kasten, die 10 tot 15 jaar in gebruik zijn 
zonder enig onderhoud.
Het is een feit, dat de meest kritische pe
riode w at betreft de slijtage van een 
com pressor de eerste p aa r weken is, als 
gevolg van de aanwezigheid van vreemd 
m ateriaal of vuil.
W anneer de sm eerolie schoon blijft, be
wijst dit dat het systeem schoon was en 
ook dat er geen slijtage is opgetreden. 
Indien na enige weken wordt geconsta
teerd, dat de olie schoon blijft, dan is 
het in wezen niet noodzakelijk de com 
pressor de eerste vijf jaar te controleren. 
Wij zouden daarom  willen voorstellen, 
dat voor fabrieksgeassem bleerde units de 
inspectie van de com pressoren w ordt be
perkt to t een uitwendige controle voor 
de eerste 30.000 uur.
Zij dienen dan al draaiende gecontro
leerd te w orden op geluid, klepwerking 
en sm eerolieconditie.
Een com pressor dient alleen voor in
spectie te w orden geopend, als de w aar
nemingen aanleiding geven to t de ver
onderstelling, dat kleppen niet correct 
werken of slijtage aan draaiende delen 
is opgetreden.
Inwendige inspecties m oeten bij voor
keur door een koelm onteur w orden u it
gevoerd, om dat zelfs een kleine vergis
sing —  die gem akkelijk gem aakt w ordt 
—  toch ernstige gevolgen kan hebben.

Some degree of im pact between ship and 
jetty  is inevitable and with large tankers 
the velocity of im pact must be kept low 
to avoid a large release of energy th a t can 
cause severe dam age to  the jetty. Energy 
absorbing fenders are norm ally fitted but 
the energy they can absorb and the 
strength of the jetty  structure are both 
lim ited because of their high cost. P racti
cal berthing velocities vary with locality 
and are generally below 15 cm /sec.
Such low velocities are extrem ely difficult 
to estimate by eye and some means of 
m easurem ent is necessary. A fter a period 
of developm ent by Shell engineers and 
Koningard H artm an, Equipm ent M anu
facturers, The Hague, a system based on 
underw ater ultrasonic ranging equipm ent 
m odified to  convert standard  distance 
reading into speed and distance was fi
nally adopted. Two iinits are employed, 
one aim ed at the bow, the other at the 
stem  of the ship. The distance and velo
city of each point is m easured by the 
equipm ent and m ay be displayed on two 
large dials m ounted on the jetty which 
are calibrated from  0 to 20 cm /sec.
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DE BEHOEFTE A A N  G EC O N C EN TR EE R D  D O O R V E R V O E R  D O O R  
SA M EN W ER K IN G  MET DE GEBRUIKERS

door I. M. Churcher *

AJs scheepvaartm an ben ik eens met de 
neus op de feiten gedrukt door het ver
haal van de chirurg die hersentransplan- 
laties verrichtte en zich een oordeel p ro
beerde te vorm en over een aanstaande 
patiënt. De chirurg vertelde de m an dat 
hij verschillende soorten hersenen kon 
leveren. Zo had hij een gewoon brein van
10.000 gulden, o f het brein van een ac
countant voor 20.000 gulden. Of, zo ver
telde hij de klant, het brein van een 
scheepvaartm an voor 50.000 gulden. De 
patiënt raakte door dit laatste een beetje 
verbijsterd en riep uit: „A ccountants zijn 
toch veel intelligenter dan scheepseige
naars?”
„D at kan best zijn” , antw oordde de chi
rurg, „m aar de hersenen van een scheep
vaartm an zijn gegarandeerd ongebruikt.” 
Wel, ik ben een scheepvaartm an, en ik 
betreed nu een onbekend terrein w aarop 
ik mijn brein zal proberen te gebruiken. 
Gezeten op de knie van de accountants 
en luisterend naar hetgeen zij te zeggen 
hadden, vernam  ik dat inflatie en kosten 
aanzienlijke problem en veroorzaken voor 
zowel de gebruikers als voor ons. Het 
probleem hoe de inflatie onder controle 
te houden w ordt hierbij terugverwezen 
naar de accountants, samen met het ver
zoek zich af te vragen of betaling voor 
onproduktieve o f gesubsidieerde arbeid 
er mogelijk de oorzaak van is.
Scheepvaartdiensten o f het leveren van 
eenheden waarin lading kan worden ver
voerd welke niet blootstaat aan m arkt- 
invloeden moeten arb itra ir berekend 
worden. Dergelijke kosten zullen verre
kend worden indien zij op de een of an 
dere wijze gesubsidieerd w orden en heb
ben een inflatoir effect. Ten slotte gaat 
de discipline van de m arkt verloren. 
N aar mijn mening vraagt het hoofd bie
den aan deze kosten, voor zover het door- 
transport van goederen aan de orde is, 
om een geconcentreerd doorvervoer door 
samenwerking tussen de vervoerder en de 
gebruikers tegen het m arkttarief zoals dat 
bij het gebruik van efficiënte routes geldt. 
Afhankelijk van uw produkt, zal elke 
gebruiker van vervoersdiensten die stuk
goed verzendt, het laten verplaatsen in 
een verpakking, een container, op een 
trailer o f per eigen truck, w aarvan elk 
een afstand te  land aflegt, wellicht ge
volgd door lichter, scheeps- of luchttrans
port en daarna door een verder transport 
te land.
Econom ische voorwaarden en frequentie 
moeten de te volgen routes bepalen ten
einde een goedkope en tijdige aflevering 
te verkrijgen. Indien de route w ordt ge
subsidieerd, zal d it naar de accountants 
worden terugverwezen als zijnde een in- 
flatie-probleem, om dat im m ers het geld

* Directeur Noordzee Veerdiensten N.V. 
Voordraoht voor European Transportation 
and Distribution Congress, Berlijn, 25-28 
okt. 1971.

niet aan wezenlijke produktiviteit wordt 
besteed. Indien de route niet gesubsidi
eerd wordt, wordt het beheerst door een 
gezonde concurrentie binnen de m arkt 
en de dienstverlening die de gebruiker 
wenst, kan tegen de juiste of geldende 
prijs w orden verkregen. U weet, als geen 
ander, dat uw eigen zaken het beste ge
diend zijn met bulkvervoer o f een ge- 
unitiseerd ladingsysteem. Wij menen 
echter dat de verscheidenheid in routes 
niet altijd bestudeerd is en dat noch de 
geografie te allen tijde op haar voorde
ligst is gebruikt. Degenen die in vervoers
diensten voorzien, kunnen er toe bijdra
gen deze kennis onder de aandacht van de 
gebruikers te brengen. Hebben gebruikers 
die hier vandaag aanwezig zijn dat voor
deel van ons gebruikt?
De kostenfactor is in wezen de kernvraag. 
Indien u geen winst m aakt, gaan uw za
ken verloren. De grootste besparingen op 
het doorvervoer w orden gem aakt door 
concentratie en maximale doorvoer op 
een bepaalde route. D it u iteraard met het 
oog steeds tegelijkertijd op de andere 
routes gericht. De eenvoudigste illustra
tie hiervan is het kapitaal dat in een 
transportkraan  w ordt geïnvesteerd. In 
dien deze elke 24 uur van de dag wordt 
gebruikt, zullen de kosten per behandelde 
ladingeenheid lager zijn dan indien de 
kraan slechts 8 uur per dag wordt ge
bruikt, om dat de afschrijving en de rente 
op het geïnvesteerde kapitaal in dat ge
val over meer eenheden per dag worden 
gespreid.
Een soortgelijke situatie is van toepas
sing op de ro ll-on /ro ll-o f schepen —  hoe 
groter de eenheden des te beter. Zoals u 
bekend zal zijn, w orden in de korte han
delsvaart lagere tarieven berekend voor 
langere eenheden dan in de grote vaart 
het geval is. Dit vloeit voort uit het feit 
dat de kosten van verplaatsing op de 
kade worden teruggebracht. D it wil zeg
gen, dat als een 12 m eter lange trailer 
één om loop van een trekker bergt, een 8 
m eter lange eenheid een anderhalf maal zo 
lange om loop vergt om dezelfde ruim te in 
het schip te vullen. Als een schip met een 
capaciteit van 60 trailers van 12 m eter 
m et alleen m aar 12 m eter trailers geladen 
w ordt, kan het werk in ongeveer drie uur 
worden gedaan, vooropgesteld dat alle in 
te laden eenheden ter beschikking staan. 
In het geval de eenheden kleiner zijn, 
neem t de beladingsduur overeenkomstig 
toe. De verschillen in  lengte spelen dus 
een belangrijke rol in de econom ie van de 
vervoersoperatie. Evenals oplevering. Als 
de eenheden op tijd  kunnen worden op
geleverd, kan op de laadplaats een be
tere planning w orden gerealiseerd en 
kunnen kostbare overuren w orden ver
meden. O veruren echter, worden direct 
betaald door de klant via het vracht
tarief. Ik vertrouw  erop dat u zich dit 
te allen tijde zult realiseren. 
Diepzeeschepen ondervinden gelijksoor
tige, m aar niet zo ernstige gevolgen van

te late oplevering. Deze schepen, bijvoor
beeld op een vaarschem a van 10 dagen, 
worden m inder benadeeld door het niet 
arriveren van laten we zeggen 10 een
heden, terwijl de kortevaartschepen in 
het bijzonder benadeeld worden door de 
te late aankom st of het uitblijven van 
16 % van hun capaciteit.
Over een voldoende lange periode zal dit 
de gevraagde tarieven en de interne kos
ten beïnvloeden. Te laat of in het geheel 
niet komen opdagen van eenheden kost 
tijd en veroorzaakt adm inistratieve en 
operationele problem en en overuren, het
geen eveneens de tarieven beïnvloedt.
Howel unitisering een kolossaal neer
waarts effect heeft gehad op de kosten 
van het transport over zee, kunnen met 
een betere com m unicatie nog m eer be
sparingen op de kosten en, misschien nog 
belangrijker, voorkoming van kostenstij
gingen worden verkregen. De kosten van 
ladingbehandeling zijn door een grote 
doorvoer verm inderd en de kosten van 
claims op beschadiging en diefstal zijn 
opzienbarend teruggebracht van onge
veer 3 V2 % van het v rachttarief tot 1 /10  
van 1 % van dat tarief.

Ik gebruik nu de vaart tussen het C onti
nent en G root-B rittannië om te illustre
ren w aarom  de afstand van haven tot h a 
ven m inder belangrijk is dan de dienst
verlening die naar, in en van de haven 
w ordt gegeven. Dit is ook wel eens een 
punt dat genoemd mag worden, zijnde de 
weinige kosten die door de scheepseige
naars worden gedragen en die aan u, de 
klant, gedebiteerd worden. De percenta
ges zullen van scheepseigenaar to t 
scheepseigenaar verschillen, m aar ieder
een zal er vooral alle vrede mee kunnen 
hebben. O peratiekosten om vatten een 
aantal facetten:

1. Verzekering tegen ram pen en bescha
diging van de schepen, hetgeen m o
gelijk 3 % van de waarde van het 
schip vertegenwoordigt, welke vari
eert van 15 to t 60 miljoen gulden.

2. Scheepsreparatie is een kostbare zaak. 
Het vernieuwen van één stuk scheeps
huid van onze passagiers/vracht veer
boten kost ongeveer 30.000 gulden. 
Daarboven wordt er, iedere 4 of 5 
jaar, dit afhankelijk van de nationali
teit van het schip, een bijzondere 
strenge inspectie uitgevoerd. Dit is 
goed en juist, m aar kostbaar. Het is 
u iteraard essentieel ter continuering 
van de dienst die e r  ten slotte in ons 
aller belang is. M aar een dergelijke 
inspectie kan 30 % van de opera tio 
nele kosten vertegenwoordigen.

3. Salarissen van de officieren en de be
manning vergt nog eens 55 % van de 
operationele uitgaven. De uitgaven 
voor exploitatie w orden gevormd 
door bunkerkosten, die w aarschijnlijk 
50 % van deze uitgaven vergen, en 
proviandering, die 30 % van de ex-
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ploitatieuitgaven vergt. Sm eerm idde
len, w ater etc. nemen de rest voor hun 
rekening.

D aarna stuit u op werkelijke kostenfac
toren zoals:
Havcnkosten, havengelden, beloodsing, 
afm eerfaciliteiten, havenarbeid, appara
tuur voor behandeling van de lading, ro l
lend m aterieel en algemene uitgaven. 
Bovendien uiteraard de vrachtrechten die 
over de doorvoer aan ladingeenheden of 
tonnages aan de betrokken haven moeten 
worden betaald. Om een voorbeeld te 
noemen: wij betalen ongeveer 7 % of ca. 
2 m iljoen gulden per jaar aan hetgeen er 
jaarlijks bruto aan vracht in de haven 
van Huil binnenkom t.
Alles bijeen is het een fraaie verscheiden
heid aan personen en instellingen aan wie 
men zijn zuurverdiende geld kwijt kan.
E r is echter nog een zonnige kant aan 
deze som bere opsomm ing van de kosten 
der scheepseigenaars: zij vervoeren de 
goederen veilig en gewoonlijk ook snel. 
Ik ben me ervan bewust, dat u allen in 
staat bent een lange lijst sam en te stellen 
van de kosten die u te dragen hebt. M aar 
het is mij een plicht en een genoegen om 
te proberen u een beter begrip te geven 
over scheepseigenaars en ik hoop dat om 
gekeerd mijn begrip zelfs nog meer ver
beterd zal worden bij het aanhoren van 
wat u vandaag zult zeggen.
Havens en schepen vereisen een hoge 
kapitaalsinvestering die om  een redelijk 
financieel rendem ent vraagt. Zo niet, dan 
bestaat er later geen aansporing tot het 
doen van verdere investeringen. W ordt er 
echter in haven en schip gesubsidieerd, 
dan is inflatie het resultaat. G ebeurt dat 
niet, dan zullen ze op eigen benen m oe
ten staan. Het is niet zo erg moeilijk om 
te begrijpen, dat hoe meer men via een 
haven-schip-haven verbinding verstuurt, 
des te lager de tarieven per eenheid zullen 
zijn. Het heeft misschien uw belangstel
ling dat wij op  de route van mijn eigen 
maatschappij tussen R otterdam  en Huil 
om deze reden goederen kunnen vervoe
ren tegen een prijs per ton die beneden 
die van 1961 ligt. Met voldoende door
voer, die we gelukkig genoeg ook hebben, 
hoewel we nooit tevreden zullen zijn, is dit 
gewoonlijk mogelijk. De verbinding kan 
in dat geval aangepast w orden aan de 
doorvoer en daardoor het geïnvesteerde 
kapitaal tot een minimum terugbrengen, 
hetgeen moet w orden verw erkt in de ta 
rieven.
Zoals gewoonlijk heeft men het juiste 
instrum ent voor dit karwei nodig. Van 
het standpunt van de scheepseigenaars is 
met betrekking to t de kwestie van de 
scheepsruimte nauw overleg noodzake
lijk. In de geünitiseerde colli die later 
misschien in bulktankers vervoerd zullen 
worden, heeft men de handel zien groeien 
tot het vervoer in gespecialiseerde sche
pen, zoals kusttankers, o f heeft men de 
producent zien besluiten de produktie in 
het consum ptieland te beginnen. H et is 
niet zo moeilijk om de problem en te 
doorgronden van de reder die m et sche
pen van een te grote capaciteit achter
blijft. Dit is geen onbekend feit. Integen

deel, het kom t steeds vaker voor. De 
groei van de handel met een gemiddelde 
van 8 % per jaar betekent dat de capaci
teit op sommige handelsroutes met 15 % 
of meer per jaar zal uitgroeien. Zodat 
wat vroeger jaren nodig had om te 
groeien, nu gebeurt in een veel kortere 
spanne tijds. Blik daarvoor m aar eens 
terug over de laatste 10 jaar —  tegen
woordig de norm ale afschrijvingsperiode 
voor een m odern schip —  en probeer dan 
eens 10 jaar vooruit te kijken. Als we 
dat zelf doen, zonder contact met ande
ren, raken we in moeilijkheden; geza
menlijk zullen we een beter inzicht krij
gen in de toekomstige behoeften en kun
nen we deze in het belang van ons allen 
bepalen.
Afschrijving en rente op kapitaal zijn 
voornam e kostenfactoren.
Afschrijving moet ingecalculeerd worden 
teneinde het m ateriaal te kunnen ver
vangen als de behoeften van de gebrui
kers daarom  vragen. G ro ter capaciteit 
betekent gewoonlijk een hogere investe
ring, hetgeen nieuw kapitaal betekent. 
Nieuw kapitaal w ordt alleen verkregen 
door een voortdurend vertrouw en, om dat 
de betrokken partijen nu eenmaal een 
aanvaardbaar rendem ent eisen. W ie zijn 
zij ?
De havenbeheerder, de scheepseigenaar, 
de havenarbeiders, de doorvervoerder, de 
eigenaar van de lichter en de weg- of 
railvervoerder. H et rendem ent op het ge
ïnvesteerde kapitaal m oet tenminste een 
minimum van 12 % vóór aftrek  van be
lasting bedragen. Indien er geen kapitaal 
is verstrekt, dient een redelijke betaling 
voor de verleende „know -how ” te w or
den ontvangen. De gebruiker m oet be
slissen of hij op  redelijke wijze wenst te 
betalen en zich wil conform eren met 
mensen die in zijn zaken geïnteresseerd 
zijn of apenootjes wil betalen en daarm ee 
en lagere kwaliteit dienstverlening wil 
ontvangen van mensen die m et apenoot
jes als hoofdvoedsel tevreden zijn.

Dit betekent, da t de gebruikers, en dat 
bent u, het beste m ateriaal, behandeld op 
de beste m anier tegen de beste prijs door 
de beste mensen verlangt. D at laatste is 
de sleutel tot het hele vraagstuk. Als de 
juiste mensen het werk doen, volgt de 
rest vanzelf.
Om uit te vinden wat het juiste is, zijn 
een voortdurend contact en overleg tus
sen de betrokken partijen nodig. Pratend, 
m aar vooral luisterend naar elkaar. Het 
oplossen van problem en en het verkrij
gen van een inzicht in de toekomstige 
behoeften w ordt op dit m om ent bew erk
stelligd in tal van gesprekken, zij het bijna 
altijd in persoonlijke contacten. G ew oon
lijk betreffen ze alle problem en die men 
in de haven kan ontm oeten. In sommige 
landen bestaan overlegcommissies voor 
de haven die voor de nodige contacten 
zorgdragen, m aar gewoonlijk zijn zij te 
lokaal georiënteerd. Om resultaat te be
reiken, zouden van iedere betrokken p ar
tij vertegenwoordigers aanwezig moeten 
zijn die openlijk zeggen wat ze willen, 
luisteren naar de problem en en de resul
taten van dergelijke contacten effec

tueren. Wie kan daarvoor tijd vrij
maken ? Ik hoor u al zeggen: „N iem and 
kan da t” . M aar als wij de vervoersdien
sten willen verbeteren volgens uw uit
drukkelijke mening daarover, als we de 
kosten willen terugbrengen en de infla
tie willen ontgaan, moet er zo ’n contact
mogelijkheid bestaan. H ardw erkende 
mensen kunnen gewoon lij k de tijd vinden 
om alles te doen; alleen luie mensen heb
ben ’t  te druk. A ls centra van sam en
werking hebben de K am ers van K oop
handel een reputatie en een adm inistratie 
gevestigd. Hoe denkt u over een concen
tratie via deze bestaande organisaties? 
Handel is niet alleen kopen en verkopen. 
Het is krijgen wat u gekocht hebt, nadat 
u het hebt gekocht op de juiste plaats en 
tegen de prijs die u ervoor wilde betalen. 
Ik hoop dat naar aanleiding van deze 
woorden er straks enige suggesties bij de 
discussie naar voren komen. V erladers- 
organisaties m oeten m eer van zich laten 
horen, met z’n allen m oeten wij verkwis
tende werkm ethoden uitbannen.
Op het C ontinent w orden de goederen 
verplaatst over het water, per rail of over 
de weg. De unitisering van stukgoed als 
onderdeel van een produktielijn vraagt 
niet altijd om snelheid. D erhalve worden 
containers door rijnvaartm aatschappijen 
vervoerd. De verdere ontwikkeling van 
deze transportm ethode, indien zij levens
vatbaar w ordt bevonden, zal nog eens 
twee o f  drie jaar vergen. D an, zij het met 
noodzakelijke steun, is het misschien 
waard een nieuw type oontainerlichter te 
laten bouwen.
Snelheid is niet altijd essentieel als de 
kosten m aar aan de verlangens van de 
gebruiker zijn aangepast. H et is echter de 
gebruiker die de beslissing neemt. U  zult 
daarom  ervaren dat, in aanvulling op 
buïkladingen als olie, erts, graan etc., als 
bulk verscheepte geünitiseerde lading 
eveneens per lichter kan w orden ver
voerd.
Veronderstel, da t een ladingeenheid land
inw aarts w ordt vervoerd en R otterdam  de 
aanvoerhaven is; men neem t in dit geval 
aan  dat dergelijke eenheden econom i
scher per lichter kunnen w orden vervoerd 
zodra hun bestem ming in het gebied rond 
F rankfo rt of dieper landinw aarts ligt.
De kosten af-schip n aa r F rankfort liggen 
in d e  orde van grootte van 200 gulden per 
eenheid, met daarnaast nog eens een be
drag van 150 gulden per unit voor lading- 
behandelings- en afleveringskosten over 
de weg.
In aanm erking genom en, dat de vaartijd 
stroom opw aarts naar F rankfort 2 Va dag 
en stroom afw aarts 1%  dag vergt, kunt u 
zich een idee vorm en van de verhouding 
tijd-kosten per rijnschip vergeleken met 
die van de bekende weg-rail kosten.
Ik weet dat er nu één rijnvaartonder- 
nem er is, die een lichter laat bouwen 
welke geschikt is voor het vervoer van 
120 ISO-units van 2Ö voet. M et inacht
nem ing van de risico’s van hoge en lage 
w aterstanden, hebben deze schepen te 
zorgen voor een 20 procents rendem ent 
op het geïnvesteerde kapitaal. H et is in
teressant te zien wat de ontwikkeling van
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de duwschepen zal zijn. Zullen we het 
meemaken dat zij containers gaan ver
voeren, evenals bij de LASH-schepen het 
geval was ?
K oopvaardij-ondernem ers hebben de nei
ging vertoond de lasten van het verhuur 
van containers aan gebruikers op hun 
eigen schouders te nem en, terwijl dit in 
de kortevaart is overgelaten aan de door
vervoerder of aan containerverhuurm aat- 
schappijen. Tussen haakjes, ik geef de 
voorkeur aan de term  doorvervoerder 
boven die van expediteur of transporteur, 
m aar ik laat dat aan uw eigen keus over.

De uiteindelijke oplossing kan zijn het in 
één pool sam enbrengen van bestaande 
containers met één of meer container- 
verhuurm aatschappijen. De kapitaalslast 
wordt daarm ee van de schouders van de 
scheepseigenaar afgenom en, w aardoor 
hij zijn geld kan uitgeven w aarvoor het 
eigenlijk dient: aan schepen. De m anipu
latie van de vrachteenheden komt dan te 
liggen w aar zij eigenlijk thuishoort: in 
handen van de doorvoerder.
Spoorwegdiensten tussen depots en h a
vens zijn even w aardevol als de organi
saties van depots en het wegvervoer welke 
die spoorwegdiensten bedienen. W eg
transport voorkom t overslag in b innen
lands gelegen havens of depots, terwijl 
per rail vervoerde containers een tweede 
behandeling noodzakelijk maken.
V oor w at betreft het v/egtransport, meen 
ik da t de regeringen uiterst zorgvuldig 
moeten onderzoeken aan wie zij in terna
tionale vervoerslicenties uitgeven, nu  er 
cowboys en mensen met m inder veran t
woordelijkheidsgevoel dan  gewenst is in 
het bezit van deze waardevolle en onm is
bare docum enten zijn. Ten slotte wil 
iedereen wel weten w aar zijn trailer of 
zijn container zich bevindt en door wie 
ze behandeld w orden. Een van mijn 
vrienden, een doorvervoerder, kon geen 
licentie voor Italië krijgen voor een trailer 
die door F rankrijk  zou m oeten rijden. Hij 
bracht zijn vervoerscontract onder bij een 
naar zeggen betrouw bare Franse expedi
teur, die het op zijn beurt onderbracht. 
Toen de vracht niet binnen de gestelde 
term ijn op de bestem m ing bleek te zijn 
aangekom en, vond mijn vriend, na enig 
heen- en w eer getelefoneer, uit da t zijn 
trailer geparkeerd stond in een klein 
dorpje terwijl de sub-sub-gecontradeer
de wat zaakjes voor zichzelf afhandelde. 
Deze sUb-sub-gecontraoteerde bezat de 
internationale licentie, m aar gaf geen ge
hoor aan de verantw oordelijkheden die in 
de voorw aarden w orden vermeld.
Alle m ethoden van vervoer moeten w or
den onderzocht. E r  moet m eer inform atie 
beschikbaar kom en voor transport- en 
distributie-m anagers. G eneral m anagers 
m oeten zich realiseren wat zij krijgen 
voor de vervoersprijs. Zijn er geen pro
blemen die wij sneller in gezam enlijk op
treden kunnen oplossen ?
W at willen wij aan beide zijden ?
De gebruiker wenst een huis-tot-huis 
vervoer tegen lage kosten. De vervoers- 
ondernem er wenst een gegarandeerde 
goederenstroom . E lk heeft vertrouw en

in de ander nodig. De enige m anier om 
dat te bereiken is met elkaar om de tafel 
te gaan zitten. W elnu, wat is er op de 
m arkt aan vervoersm iddelen ?
Wij hebben containerschepen, die door 
transportkranen bediend worden, roll
o n / roll-off schepen, tankertrucks.
In de toekom st kunnen we deze ontw ik
keling verwachten:
Luchtkussenvaartuigen met skegs, side
walls etc. Draagvleugelboten die het 
hoofd kunnen bieden aan een beperkte 
golfhoogte m aar: deze schepen en ook 
vliegtuigen zouden wel eens te duur 
kunnen zijn in hun vervoer boven de 
aardoppervlakte om hot oudere type 
transportm iddel te kunnen verdringen. 
Dit zal waarschijnlijk nog voor lange tijd 
het merendeel van de goederen blijven 
vervoeren.
De gebruiker dient tevens alle afzetgebie
den in beschouwing te nem en die zich 
voor hem van G enua tot Le Havre, Rot
terdam  of H am burg en alle havens daar
tussen openen. D e E EG  kan ons een 
forum  verschaffen da t een beter gebruik 
van de juiste faciliteiten en de concen
tratie van routes mogelijk m aakt, zodat 
de politici buiten de econom ische bete
kenis van de goederendistributie kunnen 
w orden gehouden teneinde een andere 
bron van inflatie en verspilling te ver
mijden. Laten we de geografische voor
delen gebruiken. Zodoende zullen we 
kosten besparen en een oneconom ische 
afleiding van kapitaal en arbeid n aa r on
nuttige projecten voorkom en. Zijn er te
veel havens ?
Iedereen in de handel lijkt een vriendelijk 
mens. Laat ons het leven plezieriger m a
ken en ons verm aken m et het beluisteren 
en begrijpen van elkanders problem en. 
Wij allen willen onze levensstandaard 
verbeteren, m aar m oet dit dan nood
zakelijk op  kosten van anderen ? B aat
zucht lijkt geen plaats te verdienen in de 
distributie van goederen. Begrip en sa
m enwerking hebben we nodig, w ant er 
blijven in de handel nooit lang geheimen 
bestaan. Laten we ons ervan verzekeren, 
d a t het handelsverkeer hogelijk veran t
woordelijk en professioneel is.
W at kunnen we daaraan  doen ? E lkaar 
toem om pelen dat er wel iets in zo ’n uit
spraak zit en het na het tweede biertje na 
deze bijeenkom st vergeten om dat het te 
ingewikkeld is om er nader over te den
ken.

Neen. E lk  belanghebbend lichaam  dat 
gebruikers en vervoersverschaffers heb
ben, moet in activiteiten losbarsten.
N iet om een façade van actie op te bou
wen, m aar om dat w at gedaan m oet w or
den, gedaan te krijgen. Ais u dat wilt, en 
u wilt het in voldoende mate, kunt u 
alles realiseren.

D aarom  roep ik op de:

Rijnvaartreders
Scheepseigenaars
H avenbeheerders
D oorvervoerders
Gebruikers
V akbonden

om samen rond de tafel te gaan zitten in 
kleine, actieve commissies om de proble
men van vandaag en morgen onder ogen 
te zien. V raagt u zich daarbij alstublieft 
het volgende af:

W at is er verkeerd aan wat we hebben ?

Wat willen we ?

W anneer willen we het?

Aan wie vertellen we dit gewoonlijk ?

Zijn we tevreden met het resultaat ?

Zitten we opgeschecpt met inflatie en de 
gevolgen van subsidiëring ?

Samen kunnen we trach ten  op dit alles 
een antw oord te vinden.

Om te illustreren wat u zult voelen na 
gedaan te hebben w at ik u vroeg, kan 
het volgende verhaal dienen.
Het gebeurde in de Engels-Saksische tijd 
toen drie Vikingschepen naar de Engelse 
kust afzakten. H et eerste schip landt in 
een vlekkeloze stijl. De m annen klimmen 
er vlot uit en stellen zich op in een dub 
bele rij, hun bijlen glinsterend, hun hel
men blinkend. Het tweede schip doet he t
zelfde. Het derde schip kapseist bijna, 
terwijl de opvarenden er uit tuim elen, 
uitgeput en onverzorgd, de bijlen vuil en 
de helmen scheef op het hoofd.

„M ooi” , zegt hun aanvoerder, „de m an
nen van het eerste schip gaan plunderen, 
de m annen van het tweede schip gaan 
stelen” .

„O, nee”, kreunt een man van het derde 
schip, „niet wéér aanranden".

W at zijn de conclusies ?

1. Een beter begrip tussen de gebruikers 
en  leveranciers van vervoersdiensten.

2. D e hoogste professionele m aatstaf 
door de doorvervoerders te hanteren.

3. N auw ere samenwerking in die havens 
w aar de diensten een knooppunt vin
den.

4. Een eenvoudiger docum entatie en 
voorkom ing van onnodig ingewikkel
de form aliteiten door de overheid.

5. Een dieper onderzoek naar de ge
loofsbrieven door de autoriteiten  bij 
het uitgeven van internationale weg- 
vervoerlicenties.

6. Een intensief gebruik van zekere om 
schreven routes teneinde de lasten 
van de algemene kosten op zelfstan
dige eenheden terug te brengen.

Het is geen com m unistisch grapje als, 
Ik refereer niet aan „M arx” als ik zeg:

verenigd houden we ons staande; 
verdeeld gaan we er onderdoor.

D at is dan de oproep om onze eigen to e 
komst te bepalen.

Zijn we m ans genoeg om die oproep  te 
beantw oorden ?
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N ED ER LA N D SE V E R E N IG IN G  V A N  T E C H N IC I  OP SCHEEPVAARTGEBIED  

A A N V U L L E N D E  B E G R O TIN G  1972 EN B E G R O TIN G  1973 V O O R  DE AFD. R O TTER D A M

Goedgekeurde 
begroting 1971

Voorlopige 
uitkomst 1971

Begroting
1972

Aanvullend
1972

Begroting
1973

KOSTEN CLUBZAAL

Vergoeding clubkelder ƒ 8.300,— ƒ 7.565,33 f  9.000,— — / 9.000,—

Huisvestingskosten „ 18.000,— „ 17.486,91 „ 19.000,— — „ 19.000,—

Abonnementen leestafel 650,— 602,52 700,— — 700,—

Telefoon 500,— 164,30 550.— ƒ -/- 200,— 350,—

Luister- en kijkgeld „ 150,— 103,— 150,— „ -/- 150,—

Reparatie en onderhoud „ 7.700,— „ 8.200,42 „ 8.400,— — „ 8.500,—

Onderhoud biljart „ 1.100,— 760,69 700,— — 800,—

St. Nicolaasfeest 500,— 463,70 500,— — 500,—

Kerstbiljarten 700,— 703,70 „ 700 — — 750,—

Diversen „ 500,— 363,45 500,— — 500,—

ƒ 38.100,— ƒ 36.414,02 f  40.200,— — ƒ 40.100,—

Ontvangen zaalhuur „ 1.200,— „ 1.125,— „ 1.200 — — „ 1.200,—

ƒ 36.900 — ƒ 35.289,02 ƒ 39.000,— /  38.650,— f  38.900,—

KOSTEN VAN LEZINGEN 
EN VERGADERINGEN

Vergoedingen f  1.200,— 1o'00r' ƒ 1.200,— / 1.200,—

Convocatiekosten „ 3.300,— „ 3.647,42 „ 3.600 — ƒ 400,— 4.400,—

Zaalhuur en Techn. bijstand „ 600,— 906,65 600,— 300,— 1.000,—

Diverse kosten „ 2.000,— „ 1.196,— „ 2.100,— „ -/- 200,— >ï 1.900,—

f  7.100,— f  6.530,07 ƒ 7.500,— ƒ 8.000,—  ƒ 8.500,—

Excursies „ 700,— „ 264,04 „ 700,— „ -/- 200,— „ 500,—

ƒ 44.700,— ƒ 42.083,13 ƒ 47.200,— /  47.150,— ƒ 47.900,—
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NEDERLANDSE V E R E N IG IN G  V A N  T E C H N IC I  OP SCHEEPVAARTGEBIED

Programma van lezingen en excursies in hel seizoen 1972

N.B. 1.
In verband met het feit dat donderdagavond-lezingen in Rotter
dam vaak samenvallen met bijeenkomsten van het Technisch 
Motor Colloquium, is besloten om op de laatste donderdag van de 
maanden september, november, februari, april en juni geen lezing 
te houden voor onze Vereniging.

A. LEZINGEN 
29 febr. ’72 (di) 
Groningen
2 maart '72 
Rotterdam
3 maart ’72 
Amsterdam

(do)

(vr)

Ervaring bij de bouw van zeer groie tanksche
pen, door ir. H. C. Hoorman (Verolme/ 
NDSM)

Dwarsschroeven (boegstralers), K.SB Technisch 
Bureau voor Nederland N.V., Zwanenburg, 
door dipl.-Ing. P. Rosemann, Chef Construo 
tie-afdeling KSB Werk Bremen

5 april ’72 (wo)
Groningen
6 april ’72 (do)
Rotterdam
7 april ’72 (vr)
Amsterdam
26 april ’72 (wo) Algemene ledenvergadering

25 mei ‘72
R otterdam
26 mei ’72 
Amsterdam 
30 inei ’72
Groningen

(do) Berging van schepen, door medewerkers van 
L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst, 

(vr) Vrije keuze*)

(di) The small shipbuilder and tire computer, door 
de heer H. R. Hansen, Head of the structure 
section of Research and Development De
partment of Det norske Veritas.

*) Vrije keuze Bouwmethoden en routing in scheepsbouwbe-
onderwerpen: drijven,

Bouw van sleephopperzuiger.
Berging van schepen (c.q. antieke schepen), 
Sociale aspecten van de Zeevaart,
Ha' cns en havenontwikkeling in Nederland.

Bovenstaand programma zal in „Schip en Wer!" worden herhaald. 
Wijzigingen of aanvullingen kunnen hierin voorkomen. Bovendien 
zal van elke vergadering of andere bijeenkomst aan leden en be
gunstigers een convocatie worden gezonden.
Het bezoeken van vergaderingen waarin lezingen worden gehouden, 
gelieve men alleen te doen na ontvangst van een convocatie.

Door enkele leden van onze vereniging is de suggestie gedaan om te komen tot een korte aanduiding van de lange naam : „Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied".
Het Hoofdbestuur wil deze suggestie hierbij gaarne doorgeven aan de leden, leder die meent een afkorting of aanduiding van de ver- 
enigingsnaam in één woord te kunnen vangen, kan zu lks schriftelijk mededelen aan de Algemeen Secretaris, Burg. s’ Jacobplein 10, Rot- 
terdam-2.
Hi t Hoofdbestuur zal t.z.t het resultaat bekendmaken.

Prof. Ir. J. H. Krietemeijer

M E D E D E L I N G

Het Hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied en het Bestuur van de Sectie „Scheeps
techniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs zijn overeengekomen ont per seizoen een aantal daarvoor in aan
merking komende voordrachten onder gezamenlijke signatuur te laten houden, afwisselend in de club/aal van de Nederlandse 
Vereniging van Technici in het Groothandelsgebouw te Rotterdam en in het gebouw van het KIVI, Prinsesscgracht 23 te 
's-Gravenhagc.
Over en weer zullen daarbij respectievelijk leden en belangstellenden van de Vereniging van Technici en leden van de Sectie 
„Scheepstechniek” als introducés aanwezig kunnen zijn.
Voorts heeft de Sectie „Scheepstechniek” besloten om bij een aantal door haar te organiseren seminaars of symposia, leden van 
de Vereniging van Technici als introducé gelegenheid te geven aanwezig te zijn op de gebruikelijke, door de Sectie gestelde,
voorwaarden. Als eerste komt daarvoor in aanmerking een 1-dags symposium „Modern Ship Structural Design Philosophy” op
15 maart a.s. Nadere bijzonderheden worden hieronder bekendgemaakt.

Telkens zal aangekondigd worden welke lezingen onder gezamenlijke signatuur vallen.

Prof. ir. J. H. Krietemeijer, Ir. W. Spuyman,
Secretaris Hoofdbestuur Nederlandse Vereniging van Secretaris Sectie „Scheepstechniek” van het KIVI
Technici op Scheepvaartgebied

UITNODIGING

Voor een symposium „Modern ship 
structural design philosophy” op 15 
maart 1972 in de Aula van de Techni
sche Hogeschool, Mekelweg 1 te Delft, 
georganiseerd door de Sectie Scheepstech
niek van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs. Aanvang 9.30 uur.

De snel wijzigende om standigheden 
w aarvoor aanpassingen van scheepscon- 
structies w orden gevraagd, alsmede de 
hogere eisen die w orden gesteld aan m eer 
rationele en meer efficiënte constructies 
zijn de laatste jaren een belangrijke aan 

zet voor sterk wijzigende opvattingen ten 
aanzien van het constructief ontw erp voor 
schepen.
Het Bestuur van de Sectie is dan ook 
bijzonder verheugd dat een viertal p ro
m inente buitenlandse sprekers zich be
reid heeft verklaard tijdens het boven
genoem d symposium enige hoofdaspec
ten van de betreffende problem atiek 
m eer diepgaand toe te lichten. Doelbe
wust zijn buitenlandse sprekers ge
vraagd, teneinde tevens te bereiken dat 
hierm ede de huidige stand van zaken in 
de ons om ringende landen bekend wordt. 
Het program m a voor het symposium is

als volgt vastgesteld:
9.30 uur ontvangst van de deelnem ers 

in  de Aula van de TH  D elft;
10.00 uur opening van het symposium 

door de voorzitter;
10.15 uur Mr. M. M eek, D irector 

Ocean Fleets Ltd. Liverpool. „D e
m and” impulses from  ship opera
tors, influences by changes in ca r
go handling, m aintenance policy 
etc. gevolgd door discussie.

11.15 uur Professor R. Bennet, Norges 
Tekniske Hpgskole, T rondheim . 
„L oads” actual acting loads, short 
term and long term  statistical dis-
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1 ributions, design stresses on p ro 
bability levels etc. gevolgd door dis
cussie;

12.15 uur lunchpauze;

13.30 uur
13.45 uur Prof. H. Petershagen, T ech

nische Universität H annover, „R e
liability” structural reliability re
lated to capability and demand, 
probability and econom ic aspects 
etc. gevolgd door discussie;

14.45 uur theepauze;
15.00 uur Prof. J. B. Caldwell, U ni

versity of Newcastle upon Tyne 
„C onstruction” requirem ents for 
rational structures, influence on 
design and production etc. gevolgd 
door discussie;

16.00 uur Gelegenheid voor algemene 
discussie, korte sam envatting, ge
volgd door sluiting van het sym
posium.

Aan de deelnemers zal vooraf tijdig 
een uitgebreide sam envatting van de 
voordrachten w orden toegezonden. 
D aarna zal zo spoedig mogelijk een ge
bundelde uitgave van de com plete voor
drachten, aangevuld met discussie, voor 
alle deelnemers beschikbaar zijn. Als bij
drage in de begrote kosten wordt een 
bedrag groot ƒ 25,—  per persoon all-in 
gevraagd.
In verband met de te treffen regelingen 
wordt men verzocht om zich uiterlijk 18 
februari 1972 schriftelijk op te  geven bij 
de Secretaris Sectie voor Scheepstechniek, 
ir. W. Spuym an, p /a  Postbus 29 te Delft 
onder gelijktijdige overm aking van ƒ 25,- 
op giro no. 742582 t.n.v. de penning
meester van de Sectie voor Scheepstech
niek van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs te Delft, onder vermelding 
„Symposium 15-3-72” .

Nederlandse 
Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied
Algemene ledenvergadering 1972

Zoals reeds lang in het programma van 
lezingen en excursies staat aangegeven zal 
de algemene ledenvergadering, dit jaar 
worden gehouden op woensdag 26 april 
1972.
Wij kunnen thans enkele mededelingen 
doen over deze vergadering, die in Wa- 
geningen zal plaats vinden. Het is de be
doeling dat deze samenvalt met een ex
cursie naar het Nederlandsch Scheeps
bouwkundig Proefstation, waarbij vooral de 
nieuwe vacuiimtank te Ede aandacht zal 
krijgen.
Het programma is voorlopig als volgt vast
gesteld:
10.30-11.00 ontvangst door de directie van 

het N.S.P., koffie
11.00-11.45 algemene ledenvergadering
11.45-12.15 inleiding tot de excursie naar 

het N.S.P.
12.15-12.30 apéritief 
12.50-13.30 lunch
13.30-16.30 excursie.
Nadere details en mededelingen over trei
nenloop, bussen, bijdrage in de kosten e.d. 
zullen volgen.

Opgave voor deelname uitsluitend door 
middel van aanmeldingsformulieren welke 
t.z.t. aan de leden zullen worden toegezon
den, of in Schip en Werf zullen worden 
ingesloten.

A F D E L IN G  R O T T E R D A M
Notulen van de vergadering van de af
deling „Rotterdam", gehouden op donder
dag 27 januari 1972, om 20.00 uur in de 
cluhzaal, 3e verdieping van het Groothan- 
dclsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. 
Aanwezig volgens de presentielijst 1 spre
ker, 4 bestuursleden, 69 gewone leden en 
1 junior lid.
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering d.d. 16 de- 

december 1971. (Zie „Schip en Werf” 
nr. 1 van 7 januari 1972).

3. Herdenking overleden leden.
4. Voordracht, toegelicht met lichtbeelden. 

Onderwerp:
„Schroefaskoker-afdichtingen”, door de 
heer ir. S. E. M. de Bree, hoofd Mine
raal Technologisch Instituut I.H.C. Rot
terdam.

5. Rondvraag.
6. Sluiting.
Voorzitter: ir. B. Wilton.
1. Om 20.00 uur opent de voorzitter de 
vergadering met de mededeling dat ir. 
De Bree door familieomstandigheden ver
hinderd is, doch dat in zijn plaats de heer 
H. Pot, medewerker van het Mineraal 
Technologisch Instituut van I.H.C. bereid 
is gevonden deze voordracht te houden. 
De heer Pot wordt hartelijk welkom ge
heten.
De voorzitter vestigt nog de aandacht van 
de leden op de mededeling in „Schip en 
Werf” over het uitstel van de datum tot 
inlevering van de biljetten voor de hoofd
bestuursverkiezing.
2. De notulen van de vergadering d.d. 
16 december 1971 worden zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd en ondertekend.
3. Op de gebruikelijke wijze worden de 
volgende overleden leden herdacht:
J. C. Nobels op 9 december 1971 te Cura
çao overleden in de leeftijd van 48 jaar, 
oud ship- and engineer surveyor to Lloyd’s 
Register of Shipping, marine surveyor and 
consultant.
C. H. Dekker, op 21 december 1971 te 
Haarlem overleden in de leeftijd van 77 
jaar, oud-hoofdwerktuigkundige van de 
Stoomvaartmaatschappij „Nederland” te 
Amsterdam.
J. Stil, op 25 december 1971 te Apeldoorn 
overleden in de leeftijd van 68 iaar. oud- 
chef surveydienst N.V. Koninklijke Paket- 
vaart Maatschappij en oud-leraar calori
sche werktuigen.
G. J. Nissink, op 5 januari 1972 te Am
sterdam overleden in de leeftijd van 62 
jaar, assistent-bedrijfsleider afd. Werktuig
bouw Reparatie van de Nederlandsche 
Dok- en Scheepsbouw Maatschappij.
Ir. H. J. Meewis, op 14 januari 1972 te 
Rotterdam overleden in de leeftijd van 
76 jaar, oud-directeur van de Hogere Tech
nische Dagschool te Rotterdam.
A. Wijsmuller, op 24 januari 1972 in En
geland overleden in de leeftijd van 55 jaar, 
lid van de Raad van Bestuur van Wijs
muller Nederland n.v. en directeur van 
de dochtermaatschappij N.V. Bureau Wijs
muller. (Begunstiger).
4. De heer H. Pot houdt de voordracht 
over „Schroefaskokerafdichtingen” aan de 
hand van een groot aantal dia’s en licht 
de bijzondere aspecten toe, die aan de ver
schillende systemen inherent zijn.

Na de pauze bestaat gelegenheid tot het 
stellen van vragen en voor discussie, waar
aan wordt deelgenomen door de heren 
Coolegem, ir. G. Langelaar Gzn., Bijlsma, 
Van der Grinten, Baljet, E. Verhoef en 
Stam.
5. Bij de rondvraag blijkt geen der aan
wezigen het woord te verlangen.
6. Om 22.00 uur sluit de voorzitter de 
vergadering na de heer Pot bedankt te 
hebben voor zijn bereidwilligheid en de 
wijze waarop hij deze voordracht heeft 
gehouden.

BALLOTAGE
De volgende heren zijn voor het GEWOON 
LIDMAATSCHAP voorgedragen aan de 
Ballotage-Commissie :

D. VAN DEN BOOMGAARD, Surveyor 
to American Bureau of Shipping, Rot
terdam, Verzetsstraat 4, Nieuwerkerk 
a.d. IJssel.
Voorgesteld door J. Schröder.

F. H. VAN DAM, Directeur N.V. Han
delsver. v.h. J. & W. Wegman (o.a. 
Meet- en Regeltechniek enz.), Amster
dam, Van Ittersumlaan 36, Bennebroek. 
Voorgesteld door Y. L. Vennik.

A. J. DRAAISMA, Zeeloods Ie Klasse, 
Polarisweg 101, Delfzijl.
Voorgesteld door A. Wisse.

K. GLAS, Leraar Zeemanschap en 
Scheepsbouw aan de De Ruyterschool, 
Vlissingen, Rentmeesterlaan 181, Mid
delburg.
Voorgesteld door S. J. Kuiper.

E. S. HERMANN, Senior Surveyor Det
norske Veritas, Schiedam, Ghisebrecht 
Bokellaan 3, Rotterdam-13.
Voorgesteld door C. M. W. Oosten
dorp.

M. VAN HOUSELT, Afgest. H.T.S. afd. 
Scheepsbouwkunde; Adjunct-directeur 
(Technische Afdeling) IHC Gusto 
N.V., Leeuweriksingel 11, Schiedam. 
Voorgesteld door G. P. A. van Wie- 
ringen ing.

C. M. JENSEN, Ship and Engineer Sur
veyor Det norske Veritas, Schiedam, 
Lindesingel 136, Rotterdam-12. 
Voorgesteld door C. M. W. Oosten
dorp.

W. KOOTSTRA, Leraar Werktuigbouw
kunde Zeevaartschool Groningen, 
Prunusstraat 91, Groningen.
Voorgesteld door J. Th. van der Meij. 

K. METZLAR, Leraar Zeemanschap en 
Scheepsbouw Hogere Zeevaartschool, 
Abel Tasmanplein 2, Delfzijl. 
Voorgesteld door J. Th. van der Meij. 

M. MOLENAAR, Chef Tekenkamer bij 
Conoship, Groningen, Elzenlaan 21, 
Peize (Dr.).
Voorgesteld door L. M. Huitema.

Ir. H. L. VAN MOPPES, w.i„ Product 
Manager N.V. Multuflex, Amsterdam, 
2e Molenweg 47, Blaricum.
Voorgesteld door L. Bogaard.

Ir. J. K. PRONK, s.i., Sales-Engineer bij 
N.V. Rekab, Groningen, Torenweg 20, 
Aadorp (Gr.).
Voorgesteld door G. Smith.

L. VAN PUTTEN, Afgest. H.T.S. afd. 
Scheepsbouwkunde; Chef Aan- en Af
bouw afd. Scheepsbouw-Buiten IHC 
Gusto N.V., Joh. Straussplein 311, 
Schiedam.
Voorgesteld door G. P. A. van Wie- 
ringen ing.

D. N. ROY, Ship and Engine Surveyor
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Del norske Veritas, Schiedam, Dirk 
de Derdelaan 259, Vlaardingen. 
Voorgesteld door C. M. W. Oosten
dorp.

J. DE RUITER, Oud-Hoofdwerktuigkun- 
dige (met diploma C); Inspecteur 
Werktuigbouw Shell Center, 19 Gros- 
venor Court, Rayners Road, Putney 
Swis, London.
Voorgesteld door H. Stobbe.

Prof. dr. ir. R. W E R E L D SM A , H oog leraar 
sterk te en trillingen  van schepen. Born- 
weg 1, B ennebroek.
V oorgesteld  d o o r prof. ir. J. H. Kriete- 
m eijer.

H. YBEMA, Oud-Hoofdscheepswerktuig- 
kundige N.V. Stoomvaart Maatschap
pij „Nederland” en Rederij Amster
dam, Lessestraat 55, Heemskerk. 
Voorgesteld door A. Egmond. 

Voorgesteld als BELANGSTELLENDE :
J. HOLIERHOEK, Hoofdvertegenwoor

diger afdeling Metaaltechniek Philips 
Nederland N.V., Marijkestraat 17, 
Poortugaal.
Voorgesteld door W. Moerman, J. 
Schorel en W. P. Stiekema ing. 

Voorgesteld als JUNIOR-LID 
H. R. J. AKERBOOM, Student a.d. Tech

nische Hogeschool Delft, afd. Scheeps- 
bouwkunde, Batavierlaan 57, Nieuwer- 
kerk a.d. IJssel.
Voorgesteld door Th. J. J. Bodewes.

J. J. G. BAKKUM, Studerende a.d. H.T.S. 
Haarlem, afd. Scheepsbouwkunde, 
Museumlaan 50, Koog aan de Zaan. 
Voorgesteld door W. P. Stiekema ing. 

A. P. BURGEL, Studerende a.d. H.T.S., 
Dordrecht, afd. Scheepsbouwkunde, 
Stuyvesantstraat 211, ’s-Gravenhage. 
Voorgesteld door W. P. Stiekema ing.

E. W. CAMPING, Studerende a.d. H.T.S., 
Dordrecht, afd. Scheepsbouwkunde, 
p.a. Jan Schoutenstraat 23, Dordrecht. 
Voorgesteld door W. P. Stiekema ing.

E. L. SCHULTZ, Studerende a.d. H.T.S. 
Dordrecht, afd. Scheepsbouwkunde. 
Grote Kerkplein 46a, Rotterdam. 
Voorgesteld door ir. A. D. Boot. 

Eventuele bezwaren, schriftelijk binnen 14 
dagen aan het secretariaat, Burg. ’s Jacob- 
plein 10, Rotterdam-2.

N IE U W S B E R IC H TE N
A. Wijsmuller t
Op 24 januari 1972 overleed te Engeland 
in de leeftijd van 55 jaar de heer A. Wijs
muller, mede-oprichter, lid van de Raad 
van Bestuur van Wijsmuller Nederland 
N.V. en directeur van de dochtermaat
schappij N.V. Bureau Wijsmuller. (Begun
stiger).
C. Vermeÿ t
Op 28 januari 1972 overleed te Rotterdam 
in de leeftijd van 79 jaar de heer C. Ver- 
meij, oprichter, oud-directeur en oud-pre- 
sident-commissaris van N.V. Olie-Scheep- 
vaart (Oil-Shipping-Company) te Rotter
dam.
Motorenfabriek Smit & Bolnes N.V., 
Zierikzee
Met ingang van 1 maart 1972 is tot direc
teur van bovenstaande vennootschap be
noemd de heer ir. W. A. Terwogt.
De persoonlijke titel van adjunct-direc- 
teur is per dezelfde datum verleend aan 
de heer drs. G. W. Dreijer.
B.V. Scheepswerf & Machinefabriek 
van Zutphen, Vreeswijk
Met ingang van 1 januari 1972 is de heer
H. J. van der Krans benoemd tot tech
nisch adjunct-directeur van bovenstaande
B.V.

Reorganisatie General Superintendence 
Co. Ltd. Marine & Technical Divisions
Met ingang van 1 januari 1972 zijn de tot 
die datum onder bovengenoemde benaming 
werkende divisies (raadgevend bureau voor 
scheepsbouw/scheeps- en werktuigkundige 
experts) als werkmaatschappijen onder de 
houdstermaatschappij General Superinten
dence Company (Nederland) B.V., Wijn
haven 105, Rotterdam-1, gebracht, waar
onder thans in het technische vlak res
sorteren :
— General Superintendence Company 
Ltd., Marine Division — Directeur: W. A. 
van Leeuwen; Adjunct-Directeur : J. Ch. 
Schoutens.
— Supervise Marine & Engineering Servi
ces B.V. — Directeur: J. Ch. Schoutens; 
Onder-directeur : J. Koene.
— F. H. Gottfeld Nederland B.V. (niet 
destructief materiaalonderzoek) — Direc
teur: J. H. van der Stel; Onder-directeur:
G. Westdijk.

Technische Hogeschool Delft 
Geslaagd voor het doctoraal examen 
Natuurkundig ingenieur
Mevr. J. Carp-Kappen, Delft; C. H. Bos, 
Schiedam; H. J. Dane, Dordrecht; R. G. F. 
de Groot, Delft; L. P. B. M. Janssen, 
Delft; J. W. Klumper, Delft; J. A. Koen, 
Delft; B. A. Lebbink, Delft; P. F. A. de 
Leege, Delft; K. D. van der Mast, Delft; 
R. J. van Munster, Vlaardingen; J. N. M. 
van Rooijen, Rotterdam; C. Ruigendijk, 
Delft; J. W. Verheij, Delft; W. A. Verheij, 
Vlaardingen (met lof); H. H. Veurtjes, 
’s-Gravenhage.

Reglement Gevaarlijke Stoffen
Bij de Staatsuitgeverij te ’s-Gravenhage is 
verschenen de bijlage van het Koninklijk 
Besluit van 30 december 1971 (Stb. 778) 
houdende vervanging van bijlage 11 (VBG) 
van het Reglement Gevaarlijke Stoffen be
treffende het vervoer over de binnenwa
teren.

Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw, 
Rotterdam
In januari 1972 bedroeg het aantal bezoe
kers aan het museum 1422 en aan de bi
bliotheek 150. Voorts werden er 1827 boe
ken uitgeleend en 351 inlichtingen ver
strekt.
Technical publications from 
Det norske Veritas
Det norske Veritas since 1957 has pu
blished a number of technical publications 
of general interest. Most of these appear 
in the series „Det norske Veritas Publi
cations”.
Publication No. 75 — Ship Motions and 
Sea Loads. By Nils Salvesen, E.O. Tuck, 
and Odd Faltinsen.
The authors present a new strip theory for 
predicting heave, pitch, sway, roll, and 
yaw motions as well as wave-induced ver
tical and horizontal shear forces, bending 
moments, and torsional moments for a 
ship advancing at constant speed with ar- 
arbitrary heading in regular waves. A. com
puter program based on this theory and 
with accurate close-fit section representa
tion has been developed. Comparisons be
tween computed values and experimental 
data show satisfactory agreement in gene
ral. In particular, very good agreement 
is shown for the heave and pitch motions 
and the vertical loads. Accurate results 
are also obtained for the coupled sway- 
roll motions in beam waves. Although 
comparisons are not yet available for the 
sway-roll-yaw motions in oblique waves, 
the satisfactory agreement shown for the

horizontal loads in oblique waves suggests 
that the theory may also predict the hori
zontal motions quite well.
The paper was presented at the Annual 
Meeting of The Society of Naval Archi
tects and Marine Engineers in New York 
November 12., 13., 1970 and is a result of 
a cooperation between Naval Ships Re
search and Development Center, Washing
ton D.C. and Det norske Veritas, Oslo.
Mr. Nils Salvesen is a naval architect at the 
Naval Ship Research and Development 
Center, Washington D.C.; Mr. E.O. Tuch 
a reader at Department of Mathematics, 
University of Adelaide, South Australia 
and Mr. Odd Faltinsen an applied mathe
matician at the Research Department of 
Det norske Veritas, Oslo.
Publication No. 76 — Parametric Study 
of Steel Weight o f Large Oil Tanker — By 
Inge Johnsen, Erik Hagen and Bjprn Bo- 
berg.
The steel weight constitutes a major factor 
of the production cost of a ship as well as 
being indirectly an important factor with 
respect to the operational cost efficiency 
of large tankers.
The study presents an outline of the in
fluence of parametric variation in main 
design characteristics of oil tankers with 
respect to steel weight.
The characteristics which have been dis
cussed are main dimensions, steel qualities 
and primary and secondary structural ar
rangements. The vessel sizes will vary 
from 50.000 t.dw. to 500.000 t.dw.
The parametric study also includes va
riations with reference to hull steel weight 
of internal arrangement and optimization 
of part structures. The influence of non- 
dimensional parameters (L/D, L/B, etc.) 
have been dealt with in this connection. 
The study is based on the Rule design pro
grams (CBC-programs) of Det norske Veri
tas. The results of the study are so pre
sented as to facilitate fast and easy appli
cation on actual design projects.
The paper was presented at the Third 
Annual Offshore Technology Conference 
in Houston Texas, April 19-21, 1971. The 
authors are all members of the Research 
Department of Det norske Veritas.

New edition of Rules published by 
Det norske Veritas
Det norske Veritas’ „Rules for the Con
struction and Classification of Steel Ships 
1972” are now available both in English 
and Norwegian.
The supplements to the 1971-rules have 
been incorporated in the new edition to
gether with a number of additions and 
amendements not previously published.
It may be specially mentioned that an 
extensive work with the aim of revising 
the Rules for Boilers and other Pressure 
Vessels as well as for Electrical Installa
tion has now been completed resulting in 
amended Chapters V and VIII in the 
1972-editions.

Nieuwe Opdrachten
Van Twist N.V. te Dordrecht heeft van 
de firma Brown Boveri Cie A.G. te Mann
heim een opdracht ontvangen voor het 
transport van een generator met een ge
wicht van 225 ton van Mannheim naar 
Rotterdam.
De Dordtse transportspecialist zal voor dit 
vervoer een van de eigen 350-tons plat- 
vormwagens en de 1000-tons rij-op/rij-af- 
ponton Lastdrager 12 van de firma A. van 
der Wees & Co. N.V. te Dordrecht in
zetten.
Het is het eerste buitenlandse transport dat 
op deze wijze over de Rijn van Duitsland
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naar Rotterdam zal plaatsvinden. In ver
band met de wisselvallige waterstanden 
van de Rijn is het in het verleden nooit 
mogclijk geweest een soortgelijk vervoer 
op deze efficiënte wijze van huis tot huLs 
uit te voeren.
De laadklep (lengte 10 meter) van de 1000- 
tons rij-op/rij-af-ponton is geschikt om la
dingen over te nemen tot een gewicht van 
circa 800 ton. Dit betekent dat Van Twist 
N.V. de mogelijkheid geopend heeft derge
lijke transporten ook uit te voeren naar 
en vanaf plaatsen waar drijvende bokken 
en/of kranen niet kunnen worden ingezet. 
Vooral van Duitse en Zwitserse zijde wordt 
voor deze unieke operatie van de Dordlsc 
transportspecialist veel belangstelling ge
toond.
Inmiddels is de generator per zeeschip 
vervoerd naar Porto Rico.

De opdracht voor de 2e fase van de uit
breiding van de Tafelbaaihaven in Kaap
stad is verleend aan de combinatie van 
Christiani & Nielsen (Pty) Ltd. gevestigd te 
Kaapstad en Hollandsche Aanneming 
Maatschappij N.V, (HAM), werkmaat
schappij van Hollandsche Beton Groep 
N.V. (HBO).
Het werk zal worden uitgevoerd door de 
Zuidafrikaanse dochter van HAM en om
vat het baggeren van een nieuw bassin, 
waaronder het verwijderen van 182.000 ms 
rots; hierbij zal van de diensten van Rock 
Fall Ltd., werkmaatschappij van Bos & Kalis 
Westminster Dredging Group N.V., gebruik 
gemaakt worden.
Daarnaast zal een gebied van 69 ha land 
achter de eveneens nieuw te bouwen ka
den worden opgespoten. Het hiertoe beno
digde zand wordt d.m.v. een persleiding 
over een afstand van 10 km uit Rietvlei 
betrokken.
Van HAM zijde zal als materieel wor
den ingezet de baggermolen HAM  113, de 
sleepzuiger HAM  302 en de in april 1972 
af te leveren nieuwe cutterzuiger HAM 
216 benevens enige tussenstations.
Het werk zal 42 maanden duren en zal in 
totaal ƒ 76.000.000,— kosten.

Tewaterlatingen
Op 28 januari 1972 werd op de werf 1HC- 
Smit te Kinderdijk, een sleephopper voor 
grindwinning op zee. de Deepslone, te water 
gelaten voor Westminster Gravels — doch
teronderneming van de Bos Kalis West
minster Dredging Group en de Holland- 
Amerika Lijn —.
De doopplechtigheid werd verricht door de 
Countess of Perth.
Door de lage waterstand van de rivier, 
als gevolg van de Delta-Werken en de heer
sende Oostenwind, ondervond de plechtig
heid enige vertraging.

29 januari 1972 is met goed gevolg te- 
water gelaten het roll/on-roll/off schip Duke 
of Norfolk, bouwnummer 319 van C. 
Amels N.V, te Makkum, bestemd voor 
Norfolk Line te Great Yarmouth. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 72,10 m,
breedte 14,30 m, holte 8,90/4,25 m.
Het schip is ingericht voor het transport 
van trailers in het tussendek en op het
bovendek, waartoe een hekdeur in het ach
terschip is voorzien, alsmede een beweeg
bare oprit van het tussendek naar het bo
vendek.
Ten behoeve van het vervoer van perso
nenauto’s is tevens een beweegbare afrit 
van het tussendek naar het onderruim 
voorzien.
Het schip zal dienst gaan doen op het
traject Scheveningen-Norfolk v.v.
In dit schip wordt geïnstalleerd een 4-takt.

enkelwerkende M.W.M.-motor van het 
type TBD 500-8E met een vermogen van 
2400 pk bij 500 omw/min.
Het roll/on-roll/off-schip Duke of Nor
folk wordt gebouwd onder toezicht van 
bureau Veritas voor de klasse: 1 3/3 E 
Haute Mer.

Proeftochten
18 januari 1971 heeft met goed gevolg 
proefgevaren het motorschip Thea Da- 
nielsen, bouwnummer 511 van Bodewes 
Scheepswerven N.V. te Martenshoek, be
stemd voor Rederiet Otto Danielsen te Ko
penhagen.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 79,29 m,
breedte 11,90 m, holte 6,50 m.
Dit motorschip werd volledig geautoma
tiseerd in verband met de toekenning van 
het klasseteken AUT door Bueau Veritas.
In dit schip werd geïnstalleerd een 4-takt, 
enkelwerkende Mak-motor van het type 8 
Mu 451 AK met een vermogen van 1600 
pk. bij 375 omw/min.
Het motorschip Thea Danielsen werd ge
bouwd onder toezicht van Bureau Veritas 
voor de klasse : I 3/3 Haute Mer Glace 
III AUT;

21 januari 1972 heeft met goed gevolg proef
gevaren het motorvrachtschip Straat Naga
saki, bouwnummer 342 van de N.V. Konink
lijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, 
bestemd voor de Koninklijke Java-China-Pa- 
ketvaart Lijnen N.V. te Amsterdam. 
Bovengenoemd schip werd ingericht zowel 
voor het vervoer van zware stortlading, 
als voor het vervoer van containers in de 
ruimen en aan dek.
Het schip wordt voortgestuwd door een 
verstelbare sohroefinstallatie bij constant 
toerental.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 156,73 m, 
breedte 24,00 m, holte 13,20 m.
In dit schip werden geïnstalleerd :
— één 2-takt, enkelwerkende Schelde-Sul- 
zer-motor van het type 7 RND 90 met 
een vermogen van 17.500 pk bij 120 oraw/ 
min;
— twee 4-takt, enkelwerkende Smit-B. & 
W.-motoren van het type DE 8 T 23 HH, 
elk met een vermogen van 960 pk bij 720 
omw/min.
Het motorvrachtschip Straat Nagasaki 
werd gebouwd onder toezicht van Bureau 
Veritas voor de Klasse : I 3/3 E >i» Porte- 
conteneur et cargaison lourde- haute mer.

Verkochte schepen
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company te Rotterdam, zijn 
de motorvrachtschepen Karimata en Kari- 
mun, 12.750 tons draagvermogen, gebouwd 
in 1953, en uitgerust met 10.200 pk Sul- 
zer hoofdmotoren, eigendom van de Ko
ninklijke Nedlloyd N.V. verkocht naar een 
rederij te Hongkong. Het m.s. Karimata 
zal te Hamburg overgedragen worden en 
het m.s. Karimun eind februari te Hong
kong.

Ontvangen kalenders
DAF, van Doorne’s Automobielfabrieken 
N.V., Eindhoven 
DDR Schiffbau, Rostock 
Esso Nederland N.V., ’s-Gravenhage 
Fag Nederland N.V., Rotterdam 
Van der Giessen-De Noord N.V., Krim
pen a.d. IJssel
N.V. Technisch Bureau Goud, Rotterdam 
Heemaf, Hengelo
Holland Repair and Service N.V., Amster
dam
KLM, Amsterdam
L'air Liquide, Champigny, Frankrijk 
Mobiloil N.V., Rotterdam

Nedlloyd, Rotterdam
OCL-Overseas Containers Ltd., Soestdijk
Van Ommeren, Rotterdam
Saab-Scania, Zweden
Sigma Coatings, Uithoorn
N.V. Dok- en Werf Maatschappij Wilton-
Fijenoord, Schiedam

T E C H N IS C H E  IN F O R M A T IE

Omega navigatie ontvanger
De firma C. Plath te Hamburg, vertegen
woordigd door de Handelscompagnie N.V. 
te Rotterdam, demonstreerde op 27 janu
ari 1972 de Omega Navigatie ontvanger, 
model 1100/1102.
Met dit instrument kunnen hyperbolische 
positielijnen worden verkregen, af te le
zen op een duidelijke, digitale presentatie. 
De nauwkeurigheid van hei omega-sys- 
teem bedraagt circa 1 à 2 mijl en dekt 
tot nu toe een groot deel van de wereld
zeeën. Het aantal uitzendstations wordt 
nog vergroot, waardoor een gehele wereld
wijde ontvangst mogelijk is.
Naast de Omega-ontvanger werd ook een 
bochtaanwijzer, uitgerust met een Plath 
gyrocompassmotor, gedemonstreerd. Dit 
instrument genaamd „Naviturn” kan op 
drie gevoeligheden worden ingesteld, nl., 
0-30°, 0-90° en 0-300° per minuut koers
afwijking.

SKF, Nederland N.V., Veenendaal 
SKF ontwikkelde nieuwe wjjze van 
staalbereiding
Voor de bereiding van het zgn. „zure” 
staal gebruikt SKF, fabrikant van 2.100.000 
lagers per dag, een schaars voorkomend 
erts van grote zuiverheid. Zij haalt dit 
uit eigen mijnen in Midden-Zweden. Om
dat zij echter naar een basisch staal wil, 
dat — tegen redelijke kostprijs — ermee 
vergelijkbaar is, ontwikkelde SKF een 
nieuwe wijze van staalbereiding.
MR-proces
Dit MR-proces (Melting & Refining) werd 
onlangs door SKF in Hällefors voor het 
eerst gedemonstreerd. De staalbereiding 
geschiedt in twee etappes. De eerste omvat 
het voorverwarmen en het smelten in de 
onlangs door SKF uitgevonden TwinShell- 
oven en de tweede omvat het raffineren in 
een daartoe ontwikkelde oven. Het Zweed
se concern ASEA was zeer nauw betrok
ken bij de ontwikkeling van het door SKF 
gepatenteerde MR-proces.

„Gesellschaft für Oeltechnik m.b.H. te 
Kirrlacht/Baden brengt een nieuwe serie 
warmtewisselaars”.
Gesellschaft für Oeltechnik mbH, verte
genwoordigd door Bruinhof Beheermaat
schappij N.V. te Rotterdam, heeft aan haar 
reeds uitgebreide programma van warmte
wisselaars een nieuwe standaard-serie ty
pe OKR toegevoegd.
Deze warmtewisselaars worden opge
bouwd uit standaardonderdelen, zodat ve
le variaties mogelijk zijn. Bovendien wor
den deze koelers uitgevoerd met een zgn. 
Rippenrohr, hetgeen tengevolge van de 
gunstige warmteoverdracht resulteert in 
kleinere afmetingen, alsmede geringer wa
terverbruik.
Bij deze constructie is rekening gehouden 
met de voorschriften van TEMA, ASME 
Code, AD-Merkblatt, Stoomwezen, ANCC 
enz. —*
Het bijzondere kenmerk van een OKR- 
koeler in dubbele uitvoering met omscha- 
kelapparatuur is, dat bij het omschakelen 
de oliestroom niet onderbroken wordt. Deze 
dubbele koelers kunnen geleverd worden 
met koeloppervlakken van 5-200 m2.
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