
Overneming van artikelen enz. zonder 
toestemming van de uitgevers is ver
boden.

Jaarabonnement (bij vooruitbetaling) 
ƒ36,40, buiten Nederland ƒ 60,— . losse 
nummers ƒ2,10, van oude jaargangen 
ƒ 2,60 (a lle prijzen incl. B.T.W.)

UITGEVERS WYT — ROTTERDAM-6

Tel. 25 45 00 P ieter de Hoochweg 111, 
Telex 21408, Postrekening 58458.

I.S e t u p  e n  w e r f
14-DAAGS TIJDSCHRIFT, GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN

ORGAAN V A N :
NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED -  CENTRALE BOND 
VAN SCHEEPSBOUWMEESTERS IN NEDERLAND -  N ATIO NAAL INSTITUUT VOOR SCHEEP
VAART EN SCHEEPSBOUW  -  NEDERLANDS SCHEEPSBOUW KUNDIG PROEFSTATION

REDACTIE : ir. J. N. Joustra, prof. ir. J. H. K rietem eijer, prof. dr. ir. W. P. van Lammeren en 
J. G. F. W arris  —  REDACTIE-ADRES : Burg. s'Jacobplein 10, Rotterdam-2, Telefoon 3654  17

NEGENENDERTIG STE JAARGANG — 15 SEPT. 1972 — N O . 19

SCHEEPVAART EN SCHEEPSBOUW IN PERSPECTIEF
Vertaling van de rede van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat dr. R. .1. H. Krui- 
singa bij de opening van het jubileumcongres 40 jaar Nederlands Scheepsbouwkundig 
Proefstation op 30 augustus 1972 in de Ridderzaal, Den Haag. (Verkort).

Scheepvaart en scheepsbouw tonen in 
toekom st en in perspectief interessante 
ontwikkelingen. Ontwikkelingen, w aar
aan naast andere landen en andere in
stituten uw instituut en dit land enkele 
interessante kenm erken hebben toege
voegd.
De overzeese handel en scheepvaart 
kwamen pas to t ontwikkeling door de 
opheffing van de Engelse scheepvaart
wetten, gewoonlijk aangeduid m et de 
naam „Actie van N avigatie” . Deze w et
ten waren typische voorbeelden van bila
téralism e in de koopvaardij.
D e republiek van de Verenigde N eder
landen heeft deze wetten op tal van wij
zen, terecht, fe l bestreden. M aar de geest 
van de A cte van Navigatie waart ook in 
dit tijdsbestek nog rond.
Deze geest is één van de belangrijkste 
problem en in de scheepvaartpolitiek 
door eeuwen heen en waarschijnlijk ook 
in de toekomst.
Een belangrijke ontwikkeling is de vaart 
onder zg. „goedkope vlag” . In  1922 w er
den de eerste schepen onder Panam ese 
vlag gebracht, m aar eerst na 1945 be
gonnen de registraties onder „goedkope 
vlag” belangrijk toe te nemen. In 1950 
voer 4,9 % van de wereldvloot onder zulk 
een vlag, welk percentage in 1971 to t 
19,3 was gestegen. Ook voor deze ont
wikkeling zal men niet blijvend de ogen 
kunnen blijven sluiten.
Een zeer spectaculaire ontwikkeling in 
de scheepvaart was de snelle groei van 
de tanker-grootte, terwijl een nog ver
dere vergroting voor specifieke doel
einden en routes in het verschiet zal lig
gen.
De ontwikkeling van de petrochem ische 
industrie heeft niet alleen geleid to t de 
bouw van grotere tankers voor de aan
voer van ruwe olie, m aar ook to t de on t
wikkeling van gespecialiseerde schepen 
voor het vervoer van chemische produk- 
ten en van gas.
De bouw van dit soort gespecialiseerde 
schepen stelt u iteraard zeer zware eisen 
aan de werven.

M et de bouw van grotere en snellere 
schepen zijn ook de met de navigatie ver
bonden risico’s van karakter veranderd. 
Enerzijds is de veiligheid ter zee toege
nomen door de ontwikkeling van ver
fijnde nautische apparatuur en door aan 
passing van veiligheidsvoorschriften, 
doch anderzijds zijn de risico’s vergroot 
door ’t  drukkere scheepvaartverkeer, het 
gebruik van grotere schepen en het toe
genom en vervoer van gevaarlijke ladin
gen.
Terzake zijn in het kader van de IM CO 
verschillende stappen ondernom en, w aar
van onder andere moet w orden genoem d 
een aanbeveling om te komen to t een 
beperking van de grootte van de lading- 
tanks van zeer grote tankschepen.
Een andere belangrijke maatregel is de 
routering van schepen in zeer drukke 
vaargebieden.
Reeds werd in IM CO -verband veel ge
daan om te komen to t een grotere vei
ligheid ter zee, mede in het belang van 
het m aritiem e milieu. H et internationaal 
overleg hierover zal echter met kracht 
m oeten worden voortgezet en verdere af
spraken op wereldwijd niveau zullen 
m oeten worden gem aakt. D at is een nood
zakelijke eis voor de toekomst.
Uw instituut heeft in de 40 jaar van zijn 
bestaan in belangrijke m ate bijgedragen 
aan onze m aritiem e kennis en vaardig
heid. Een bezit dat wij m.i. goed zullen 
doen te onderhouden. We moeten het 
verder ontwikkelen. D at is een u itda
ging waarbij ik mij als bewindsman, ver
antwoordelijk voor deze sector van het 
regeringsbeleid, natuurlijk nauw betrok
ken voel. H et is gelukkig da t de N eder
landse scheepvaart en scheepsbouw in 
deze ontwikkeling van m aritiem e kennis 
en vaardigheid gezamenlijk optrekken.
Daarbij zullen ze naar mijn m ening hun 
onafhankelijkheid om die verworvenhe
den com mercieel te gebruiken op de in
ternationale m arkt m oeten behouden. 
D at dient het algemeen belang. Het 
dient het belang ook van de internatio
nale research.

Wie, anno 1972, het woord scheepvaart
politiek hoort, denkt wellicht aan de 
vooral door de traditioneel-m aritiem e 
landen behartigde lijnvaartconferenties. 
Het zal blijken dat ik het belang ervan 
voor de Nederlandse koopvaardij niet 
onderschat. Ik stel er echter prijs op 
eerst op te merken dat de scheepvaart- 
politieke betekenis van de conferentie- 
problem atiek als zodanig volstrekt ver
bleekt in het licht van de uitdagingen van 
de toekomst. H et is in het totaal van de 
scheepvaartpolitiek een probleem van 
relatief beperkte betekenis. D at moeten 
we ons wel blijven realiseren.
In de 40 jaar van het bestaan van uw 
proefstation is de wereldvloot gemeten 
in bruto-register-tonncn bijna vervier
voudigd. Van die groei nem en de tan 
kers ruim  de helft voor hun rekening. 
K w antitatief is hier eveneens een m on
diaal vraagstuk aan de orde van grote 
betekenis en ik denk daarbij met nam e 
aan de aanwending van schaars verm o
gen en schaars wordende materialen.
Met uitzondering van hetgeen thans 
reeds is besteld, is m et de aanbouw van
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de voor 1980 geprognosticeerde scheeps- 
ruim te een investering gemoeid in de 
orde van grootte van 150 m iljard gulden. 
Het is naar mijn mening ook daarom 
een wereldwijd scheepvaartpolitiek be
lang van de eerste orde te proberen de 
voorwaarden in de wereld te handhaven 
en te scheppen, w aaronder de wereld- 
vloot optim aal kan worden geëxploi
teerd. D aardoor kan overbodig beslag op 
vermogen en m aterialen worden voorko
men.
D at nu is in het belang van èn de ontw ik
kelingslanden èn van een verantwoord 
milieubeheer.
In  dit verband wil ik nadrukkelijk wijzen 
op de schadelijke gevolgen van bilaterale 
m arktverdeling  voor de benuttingsgraad 
van schepen. Daartegen kan niet genoeg 
stelling worden genomen. Het leidt tot 
grove verspilling van kostbaar materiaal 
en van vermogen.
M ocht de politieke realiteit overheids
bemoeiing van overheden met de m ark t
verdeling in het zeevervoer onverm ijde
lijk maken, dan zullen wij er voor moeten 
ijveren dat zulks niet op bilaterale basis 
plaatsvindt.
Kwalitatief gezien zijn de recente en nog 
te verwachten ontwikkelingen in scheep
vaart en scheepsbouw nog aanm erkelijk 
indrukw ekkender dan kwantitatief.
Juist in die kwantitatieve ontwikkelingen 
bewijst uw proefstation zijn bestaans
recht.
Zonder de technologische vooruitgang 
op het gebied van voortstuwing en 
scheepsconstructie zouden de vervoers
kosten per tonm ijl op een niveau zijn 
gekomen w aarop de w ereldhandel zich 
in volumen nooit had kunnen vervijfvou
digen.
En die vervijfvoudiging is in de afgelo
pen 40 jaar gerealiseerd.
Specialisatie en schaalvergroting in de 
rationalisatie van het zeevervoer heb
ben daarbij een rol gespeeld. V ooral de 
technologische vooruitgang is hierbij 
echter essentieel geweest. H et bulkver- 
voer van olie en droge lading zijn daar
in vooropgegaan.
Tal van produkten ontbeerden to t voor 
kort het noodzakelijke volum en van de 
vervoersstroom  om tot volle ladingver- 
voer over te gaan. D aarin is nu door con- 
tainerisatie en het LASH-systeem een 
doorbraak gekomen, die nog grote on t
wikkelingen, ook voor de binnenvaart, te 
zien zal geven. H et is zeker dat we daar
mede nog niet aan het einde van rationa
lisatie en specialisatie in het zeevervoer 
zijn gekomen.
H et lijkt bijvoorbeeld niet ónm ogelijk 
dat vóór 1980 de onderzee-tanker en de 
oceaanwaardige duw-com binatie opera
tioneel kunnen worden.

Vergroting van het aantal eenheden op 
zee, vergroting van schaal per eenheid 
en van snelheid per eenheid, moeten lei
den to t veel zw aardere eisen aan de na- 
vigatorische en veiligheidsvoorzieningen. 
Zij moeten ook leiden tot hogere eisen 
aan het daarbij behorende technologi
sche en bestuurlijke instrum entarium .

D at zal een van de belangrijke scheep- 
vaartpolitieke opgaven voor de toekomst 
zijn.
In het afgelopen jaar hebben wij ons be
ijverd voor de verdere ontwikkeling van 
deze sector van m aritiem e know-how. 
Het scheppen van het noodzakelijke in
stitutionele kader leek daarbij noodzake
lijk. M.i. is getracht in te passen in een 
doelgericht coördinatie-orgaan voor tech
nische, nautische, economische en so- 
ciaal-m aritiem e research. Ik hoop dat 
ook uw instituut zich voor zulke concen
tratie van m aritiem e krachtsinspanning 
zal willen inzetten. Dat zal zijn in het 
algemeen belang. Het zal zijn in het be
lang van de institutionele research in het 
bijzonder.
De N ederlandse koopvaardij zal in dit 
m aritiem e toekom stperspectief een eigen 
rol moeten spelen. H et is mijn overtui
ging dat —  afgezien van de niet onaan
zienlijke eigen contributie van deze be
drijfstak aan onze nationale samenleving
—  de continuïteit van N ederlands m a
ritieme positie in de wereld ondenkbaar 
is zonder continuïteit van de Nederlandse 
koopvaardij.
Zoals de existentie van grote sectoren 
van de N ederlandse scheepsbouwindustrie 
moeilijk lijkt zonder een basis op de 
thuism arkt van de N ederlandse handels
vaart.
De N ederlandse grote handelsvaart is op 
eigen initiatief door een commissie onder 
voorzitterschap van mr. J. Oyevaar, en 
kele jaren geleden doorgelicht. Zij is nu 
bezig de aanbevelingen van deze com 
missie uit te voeren. D at betekent con
centratie van krachten door sam enwer
king; herstructurering van de vloot en 
ontwikkeling van een dynam ische visie 
op de toekomst.
Wie de aanbestedingen en tew aterlatin
gen van de laatste jaren  heeft gevolgd, 
kan vaststellen dat m.i. terecht, de N e
derlandse reders de toekom st zoeken in 
specialisatie van de koopvaardij.

D aarin, w aar de bedrijfstak niet op eigen 
kracht kan varen, heeft de overheid een 
taak.

In noem daarbij drie terreinen:
—  in de eerste plaats heb ik zo pas on
derstreept dat de om streden conferentie- 
problem atiek door technologische on t
wikkelingen en internationale consertia- 
vorming in de naaste toekom st zal w or
den achterhaald in betekenis.
—  in de tweede plaats zal de koopvaar
dij om de beschikking te krijgen over de 
met herstructureringsplannen gemoeide 
financiële middelen  een redelijk rende
m ent nodig hebben. De K .N .R.V . schatte 
de tot 1980 benodigde investeringen bij
na alleen in dit land op m eer dan 4 m il
jard gulden.
—  in de derde plaats: om to t een succes
volle herstructurering te komen van de 
vloot en om de m aritiem e positie te be
houden is m aritiem  speurwerk en o n t
wikkelingswerk onm isbaar. Ik  heb al ge
zegd dat de overheid de stimulering en 
coördinatie daarvan m oet bevorderen.

De behoefte aan zeevervoer wordt be
paald door de omvang, hoedanigheid en 
richting van de wereldhandel.
De groei van de wereldhandel zal hierbij 
mede worden bepaald door de econom i
sche groei in de diverse landen.
Bij de economische groei en bij een toe
nem ende wereldbevolking, zal een on
gekende vraag naar vervoersm ogelijkhe
den ontstaan. Met nam e zal die ontstaan 
op het gebied van het stukgoed- en ge
specialiseerde vervoer. De groei in het 
verleden van wereldhandel en koopvaar
dijvloot laat zien wat ons hier in de toe
komst nog te w achten staat.
Een andere factor die een positieve in
vloed op de groei van de wereldhandel 
zal hebben is de algemene toepassing 
van kernenergie. D oor deze nieuwe 
energiebron zullen ingrijpende verande
ringen optreden in het wereldproduktie- 
patroon.
H ierdoor zullen mogelijk ook to t nu on
toegankelijke of onbruikbare gebieden, 
m et nam e in ontwikkelingslanden, kunnen 
worden opengelegd voor exploitatie. Dit 
zal de economische groei op wereldvlak 
kunnen versnellen.
N aast deze algemene factoren zijn er bij
zondere factoren die leiden to t verande
ringen in verschillende deelsectoren van 
de wereldhandel.
Een voortgaande toeneming van de we
reldhandel met 6 a 7 % per jaar, d a t is 
het huidige gem iddelde groeipercentage 
over de afgelopen tien jaar, zal de vol
gende consequenties kunnen hebben voor 
de vraag naar scheepsruim te (cijfers in 
mln BRT):

T ank Vrachtschepen
schepen bulkcarriers

1966 57,1 86,7
1973 92,5 98,3
1983 186,3 129,4
2003 292,8 233,6

Hierbij zij aangetekend dat als gevolg 
van de toenem ende vervoerprestatie van 
de m oderne gespecialiseerde schepen én 
door de toenem ende grootte van som 
mige typen schepen, m et nam e tankers en 
bulkcarriers, het aantal schepen bedui
dend m inder snel zal groeien dan de 
vraag naar scheepsruim te zelf.
H et overzeese goederenvervoer zal in de 
toekomst in toenem ende m ate worden 
verzorgd door de zeer geavanceerde een
heden.
De vereiste schepen dienen aan zeer bij
zondere constructie-voorschriften  te vol
doen. Daarbij zullen aan de research
instituten en aan de werven hoge eisen 
worden gesteld.
Een internationaliseringsproces zal zich 
zowel in de lijnvaart als in de tram p- 
vaart voordoen. H et zal grote betekenis 
kunnen hebben ter bevordering van een 
m eer effectieve en meer efficiënte ver- 
voersprestatie aan het wereldwijde scheep- 
vaartpotentieel.
D it moet leiden tot diepergaande econo
mische research naar de verschillende 
m arktbepalende factoren. D at is een taak 
van het bedrijfsleven m aar niet in m in

416



dere m ate van de overheid. De over
heid za! zich zeker voor w at de nationaal 
economische aspecten betreft hierm ee ac
tief moeten bezighouden.
M aar ik wil nu gaarne ingaan op het 
vraagstuk welke de technologische voort
gang zal zijn die we op basis van de 
maatschappelijke en de technische ont
wikkeling to t nu mogen verwachten.
Tot welke consequenties zullen die ont
wikkelingen leiden en welke inspanning 
en welk beleid mag hierop als antwoord 
van de zijde van de researchinstituten 
worden verwacht?
De toenem ende vraag naar grote en 
snelle schepen bevordert tevens de ont
wikkeling van de voortstuwingstechniek 
en die van de automatisering van de pro
cessen aan boord. D it betekent dat inten
sieve wetenschappelijke en technologi
sche research op scheepvaart- en scheeps- 
bouwgebied zal moeten worden verricht. 
De bouw van deze schepen brengt daar
bij belangrijke financieringsproblem en 
met zich mee. N iet alleen vraagt het be
stellen van m oderne schepen belangrijk 
grotere investeringen dan vroeger. Door 
de schaalvergroting bij de nieuwbouw 
zal het regelmatige jaarlijkse vervangings- 
patroon kom en te vervallen. De bestel
lingen zullen in de toekom st een inter
m itterend karakter krijgen.
De hoogte van de m et de bouw van ge
avanceerde scheepstypen gemoeide inves
teringen is zodanig dat samenwerking  
tussen de rederijen, ook internationaal, 
een noodzaak is geworden. Een opti
male benutting van de beschikbare eigen 
middelen en van de potentie to t het aan
trekken van vreemd vermogen lijkt al
leen bereikbaar bij zulk een samenwer
king.
In verband m et de zeer hoge eisen die 
aan de m oderne schepen w orden gesteld, 
is het zo efficiënt mogelijk ontwerpen en 
bouwen meer dan ooit een noodzaak. 
Hierbij is de taak van het thans veertig
jarige N ederlands Scheepsbouwkundig 
Proefstation van steeds grotere betekenis 
geworden. N adat in 1932 was begonnen 
met het beproeven in een diepwatersleep- 
tank van schaalm odellen van zeeschepen 
heeft het NSP waarlijk een indrukwek
kende geschiedenis doorgemaakt.
Het NSP heeft voorts op grond van de 
premisse dat het schip steeds m eer een 
schakel in een geïntegreerde transport- 
keten gaat vormen, door middel van zijn 
Com puter Centrum , een geïntegreerd  
„software system ” ontw ikkeld. M et be
hulp daarvan kunnen verschillende inter
pretaties van het begrip „integrated ship 
system” worden berekend.
Een dergelijk systeem vraagt zeer veel 
voorbereiding. H et m aakt een hechte sa
menwerking tussen alle hierbij betrokken 
partijen in scheepsbouw, scheepvaart, re 
search- en aanverw ante kringen en de 
Rijksoverheid noodzakelijk.
Ik kom nu op de positie van de research
instituten in het algemeen en die van het 
Nederlands Scheepsbouwkundig P roef
station in het bijzonder.
De positie van de ontwikkelde landen 
vertoont een tweetal opvallende kenm er
ken: zij zijn geïndustrialiseerd. Ze zijn

echter tegelijkertijd voor wat betreft 
grondstoffen en energievoorziening a f
hankelijk van derden, veelal ontwikke
lingslanden.
H et industriële aspect brengt m et zich 
mede, dat voortdurend m oet worden ge
zorgd voor een op peil houden van de 
wetenschappelijke en technologische ken
nis, teneinde de concurrentiepositie veilig 
te stellen.
U it dien hoofde zijn de wetenschappe
lijke centra niet alleen a.h.w. „mijnen 
van kennis” m aar ook vanwege hun on
derwijsfunctie van vitaal belang voor de 
toekomst. N ie t alleen voor de ontwikkel
de landen, niet m inder voor de ontw ikke
lingslanden. U iteindelijk is het totale peil 
van de wetenschappelijke en technologi
sche kennis en kundigheden van een be
volking bepalend voor haar plaats in de 
wereld.
Het is aan te nemen, dat het cycliseren 
van de produktieprocessen, m et d aa r
naast de onderlinge relatering daarvan, 
grote eisen zal gaan stellen aan de we
tenschappelijke en technologische ken
nis. Het zal die eisen ook gaan stellen 
aan het organisatievermogen van ko
mende generaties. E r is daarom  alle aan 
leiding om de hoogste prioriteit te geven 
aan de onderzoekingsfaciliteiten, en ze
ker niet in de laatste plaats aan die op 
maritiem  gebied.
Ongeveer 80 % van de wereldhandel 
wordt over zee vervoerd, waarm ede het 
belang van het zeetransport direct in het 
oog springt.
De Nederlandse overheid erkent dit be
lang ook voor de N ederlandse economie. 
Daarbij wordt tevens het belang van de 
m aritiem e research bepaald, niet in de 
laatste plaats voor de scheepsbouw en de 
scheepvaart, twee bedrijfstakken van aan 
zienlijk gewicht in de N ederlandse volks
huishouding.
De N ederlandse overheid streeft naar een 
zo efficiënt mogelijke nationale inspan
ning op het gebied van de m aritiem e re 
search. D aartoe is o.a. nodig dat doublu
res, lacunes, niet-optimale benutting van 
faciliteiten en personeel wordt tegenge
gaan.
Aan de andere kant zal coördinatie en 
bundeling van investeringen, planning 
van researchprogram m a’s en beheer van 
de beschikbare financiële middelen een 
zekere centralisering impliceren. 
Bedrijfsleven en overheid zijn m et het 
oog hierop doende, een ,,Nederlands 
M aritiem  Instituu t” op te richten, dat in 
Rotterdam  zal zijn gevestigd.
Dit instituut kan aan de ene kant als be
heersorgaan zorgdragen voor een opti
male besteding van de voor m aritiem e 
research, inform atieverw erking en voor
lichting beschikbare gelden, voor een op
tim ale onderlinge afstemming van re
searchprogram m a’s en voor een gecoör
dineerde planning en investering.
Het is daarnaast de bedoeling da t het 
Instituut zorgdraagt voor voorziening in 
de nog ontbrekende research op het ge
bied van de navigatie en de sociale m a
ritiem e research.
Belangrijk is verder de inform atiever
werking en voorlichting, niet alleen als

een basisfaciliteit voor de maritiem e re 
search, m aar óók als instrum ent ten 
dienste van het beleid zowel bij de over
heid als bij het bedrijfsleven.
Het is de bedoeling dat ook de infor
matieverwerking en voorlichting door 
het „N ederlands M aritiem  Instituut” 
w ordt gecoördineerd, terwijl in eventuele 
lacunes kan worden voorzien door het 
Instituut zelf.
De m aritiem e research zal m ede door de 
Nederlandse overheid financieel worden  
gestimuleerd. Deze stim ulering is er mede 
op gericht, de totstandkom ing van een 
nationaal m aritiem  onderzoekprogram m a 
tc bevorderen. H et ligt in de bedoeling, 
dat na het van de grond komen van het 
„N ederlands M aritiem  Instituut” die 
instelling met de finalisering en de u it
voering van een integraal program m a zal 
worden belast.
De uitgebreidheid van het gebied van de 
maritiem e research als geheel dwingt to t 
de conclusie, dat een klein land als N e
derland zich beperkingen zal m oeten op 
leggen.
Hoewel natuurlijk zorg zal moeten w or
den gedragen dat de belangrijkste ont
wikkelingen aan het gehele front worden 
gevolgd, zal het beleid er in principe op 
moeten worden gericht op plaatsen waar 
een voorsprong bestaat, deze voorsprong 
te behouden en zo mogelijk te vergroten. 
Dergelijke sectorsgewijze voorsprongen 
kunnen dan dienen als de sleutels, w aar
mede de toegang tot elders verrichte on
derzoekingen kan worden geopend. Op 
die wijze kan een nuttige en werkelijke 
bijdrage worden geleverd aan de inter
nationalisering van de researchinspanning 
op het terrein van scheepvaart en 
scheepsbouw. De internationale sam en
werking in de research op dit terrein zal 
in dit tijdsbestek zeker als we het voor
gaande goed op ons laten inwerken meer 
dan ooit noodzakelijk blijken.
Het N ederlands Scheepsbouwkundig 
Proefstation, waarvan het 40-jarig jubi
leum bij deze gelegenheid wordt gevierd, 
is een Nederlandse onderzoekingscen- 
trum op m aritiem  gebied met een voor
aanstaande positie. H et is van groot be
lang als een van de hoekstenen van het 
researchbeleid. D it is reeds tot uiting ge
komen in de bereidheid van de Staat, 
mede te werken aan de totstandkom ing 
van de nieuwe vacuüm -sleeptank tc Ede, 
een unieke faciliteit waarvan hoge ver
wachtingen worden gekoesterd. De toe
komst van het NSP in het licht van het 
bovenstaande legt een zware last op het 
personeel, de directie en het bestuur. 
G rote moeilijkheden zullen moeten w or
den overwonnen. De toekom st zal het 
NSP niet voor eenvoudige opgaven p laat
sen. M aar het karakter en de betekenis 
van de uitdaging w aar het hierom  gaat 
zal de inspanning de moeite waard doen 
zijn. De toekom st van het NSP is zijn 
plaats in het perspectief van de toekom st 
van scheepvaart en scheepsbouw. En dat 
perspectief heeft een essentiële functie 
in het toekomstige welzijn van de bevol
king in de verschillende delen van de 
wereld.
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HEDENDAAGSE O N T W IK K E L IN G E N  IN  DE SCHEEPSKETELTECHNIEK II

(Vervolg van pagina 403)

B. De ontw erp criteria.
D e gcwoonlijk bij het ontw erp gebruikte kwaliteitscriteria 
kunnen in 3 groepen w orden verdeeld:
—  verdam pingscijfers
—  w arm tetoevoercijfers
—  w arm te-absorptiecijfers.
Over het algemeen kan worden gesteld dat er met uitzondering 
van de in de vuurhaard  geabsorbeerde w arm te, geen van de 
ontw erpcriteria werkelijk bevredigend is. Zij zijn echter in de 
loop van de ketel-historie gegroeid en w orden nog steeds door 
de ontw erpers gebezigd.
D uidelijk m oet w orden gesteld dat zij alleen dan zinvol ge
bruikt en vertaald kunnen worden w anneer de beperkingen 
bekend zijn en begrepen worden.
H et bezwaar van het gebruik van zulke ontw erpcriteria of 
kwaliteitscijfers is dat zij slechts door ingewijden goed w orden 
begrepen en vertaald en dus weinig toegankelijk zijn voor 
niet-speciaUsten.
Kennelijk is de ketel zo een ingewikkeld apparaat dat duidelijke 
en voor een ieder begrijpelijke kwaliteitscijfers niet eenvoudig 
te geven zijn.
H ier volgen de meest bekende en toegepaste criteria. Om 
eventuele m isverstanden te voorkom en zal zo mogelijk de 
Engelse benam ing ook w orden genoemd.
—  Belasting van het stoom vorm end oppervlak in kg gevorm de 
stoom  per m 2 stoom vorm end oppervlak -k g /m 2.h (ook wel 
stoom cijfer o f verdam pend verm ogen genoem d) (evaporative 
rating per square foot o f steam  generating surface —  lb s / f t2.h 
of B T U /f t2.h).
—  verdam pingsvoud in kg gevorm de stoom  per kg ver
stookte brandstof —  kg/kg.
—  belasting van het w ateroppervlak in m3 gevorm de stoom 
per m 2 w ateroppervlak in de stoom houder —  m3/m 2.h
—- belasting van de stoom ruim te in m3 gevorm de stoom per 
m3 stoom houder-volum e —  m 3/m a.h
—  toegevoerde w arm te per m2 w arm te absorberend oppervlak
—  k c a l/m 2.h (heat release rate per square foot o f heat 
absorbing surface —  B T U /f t2.h; ook wel „oil ra te ” genoem d)
—  vuurhaardbelasting of toegevoerde w arm te per m 3 vuur- 
haardvolum e —  k c a l/m 3.h (heat release ra te  per cubic foof 
o f furnace volum e —  B T U /f t3.h; ook wel „furnace volume 
liberation” genoemd)
—  toegevoerde w arm te per m2 stralingsw arm te absorberend 
oppervlak —  k c a l/m 2.h (heat release rate  per square foot 
of radiant heat absorbing surface —  B T U /ft2.h).
—  hoeveelheid verstookte brandstof per stralingsw arm te ab 
sorberend oppervlak —  k g /m 2.h (oil burned in the furnace per 
square foot o f rad ian t heat absorbing surface —  Ib s /f t2 h)
—  geabsorbeerde w arm te per m 2 stralingsw arm te absorberend 
oppervlak —  k c a l/m 2.h) (heat absorption rate  per square foot 
of rad ian t heat absorbing surface —  B T U /ft2.h).
De volgende onderdelen van de ketel zullen nu nader w orden 
besproken:

1. de vuurhaard
2. de oververhitter
3. de verdam per-pijpen
4. de econom iser
5. de luchtvoorw arm er.

1.4.1. D e vuurhaard
Zoals reeds bij de ontw erp-criteria genoem d, w ordt de vuur- 
haard-belasting in k c a l/m 3.h veel gebruikt. Dit criterium  is 
alleen geschikt om  soortgelijke ketels te vergelijken.
D it kan als volgt w orden toegelicht:
Als een ketel bijvoorbeeld tw eem aal grotere afm etingen heeft 
is he t vuurhaardvolum e 23 =  8 m aal g ro ter geworden. H et 
stralingsw arm te absorberend oppervlak kan echter slechts 
22 =  4 maal g ro ter zijn.
Bij gelijke vuurhaard-belasting is in dit geval de belasting

door Ltz 1 A. C. Pijcke, C.Eng., M .I.M ar.E .

van het stralingsw arm te absorberend oppervlak tweem aal 
hoger geworden.
„T he Society of Naval Architects and M arine E ngineers” 
heeft in 1963 gestim uleerd deze onbevredigende w aarde-ver- 
gelijking te  verbeteren. Men zocht naar een eenvoudiger cri
terium dat door de vele ketel-fabrikanten geaccepteerd zou 
worden en m en dacht dit gevonden te hebben in de u it
drukking „firing rate” , dit is de verstookte b randstof per 
stralingsw arm te absorberend oppervlak (k g /m 2.h —  lb s / f t2.h). 
Ook deze waardevergelijking heeft een bezw aar om dat de 
pijpw and-tem peraturen die u iteraard  van zeer groot belang 
zijn, hierin niet genoem d worden. Deze tem peraturen  zijn o.a. 
afhankelijk van de stoom druk.
H et volgende m oet nog w orden opgem erkt.
H et is bekend dat vergroten van de stralingsw arm te absorbe
rende oppervlakken in de vuurhaard , resulteert in een grotere 
opnam e van stralingsw arm te en dus ook een lagere vuurhaard- 
eindtem peratuur geeft. Zie figuren 28 en 34.
M inder geabsorbeerde stralingsenergie wil zeggen dat een con
servatievere w aterm uur kan w orden ontw orpen. W anneer de 
vuurhaardeind tem peratuur lager is kan het m etselwerk een
voudiger worden uitgevoerd, de hoge tem peratuur-corrosie 
beter w orden bestreden en het verw arm end oppervlak worden 
verkleind.

stoomproductie

a

stoomproductic

Fig. 28. Verband tussen de ketel stoomproduktie en het stralings
warmte absorberend oppervlak bij verschillende vuur- 
haardeindtemperaturen (luchtovermaat 15 % ,voeding- 
water intreetemperatuur eco =  160 °C). [2]
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stiftpijpen

De laatste jaren is echter ook het systeem van gladde pijpen 
naast elkaar in zwang gekomen.
De nadelen van een m em braan-w and zijn welbekend, namelijk:
—  herstelling van lekke pijpen is niet gem akkelijk uit te 
voeren,
— bij de m ontage m oet een gedegen kwaliteitscontrole uitge
voerd worden.
Er is ook een tendens aanwezig volledigere w aterm uren toe te 
passen. D it is mogelijk geworden door de jarenlange gunstige 
ervaringen met dit systeem bij de landketels.
F iguur 29 geeft een overzicht van enige w aterm uur uitvoe
ringen in een vuurhaard.

3e stap: B randers kiezen: plaats, aantal en systeem.
V oor w at betreft de plaatsing  der branders kan het volgende 
w orden opgem erkt. V roeger werden de branders over het al
gemeen parallel aan de drum s geplaatst. U itzonderingen zijn 
uiteraard  altijd aanwezig. Als voorbeeld moet onze marine 
w orden genoemd, die reeds in de 30-er jaren  zij-brandersys- 
tem en toepaste. Een groot nadeel van de parallele plaatsing 
is wel dat de vlam 90 graden m oet draaien, dus loodrecht op 
de branderrichting.
A ndere uitvoeringen kunnen zijn:
Loodrecht op de drum s. Een groot nadeel hiervan is wel dat 
de m ogelijkheid altijd aanwezig blijft dat de vlam de pijpen 
raakt; dit is u iteraard  ongewenst.
Van boven n aa r beneden („top-firing”). Z eer gunstige uit
voering, bijna ideaal. De vuurhaardbodem  doet hierbij dienst 
als kussen om de gassen af te buigen.
Van beneden naar boven —  dus branders in de vloer („bottom - 
firing”). D it is ook zeer gunstig voor de vlam -vorm . Een 
groot nadeel voor scheepsketels blijft wel de toegankelijkheid.

«C
«F

w \ y

membraan

Fig. 29. Enkele watennuur-uitvoeringen.

H et ontwerp van de vuurhaard  m oet kennelijk als eerste stap 
hebben het kiezen van een goede vuurhaard-belasting.
Dus: l e  stap: V uurhaard-belasting kiezen.
2e stap: W aterm uur-systeem  kiezen.
Dit is een w at eenvoudiger probleem . Vroeger werden de w ater
m uren over het algemeen als stift-pijp uitgevoerd. D it kom t 
heden ten dage alleen nog m aar voor bij marine-ketels. 
Tegenwoordig w ordt bij scheepsketels veelal de zogenaam de 
m em braan-w and of m onowall systeem toegepast.

« c

t  •
P e r c e n t a g e  w i j z i g i n g  t h e o r e t i s c h e  b e n o d i g d e  
l u c h t  v e r s u s  e n  S h o e v e e l h e d e n  i n
s t o o k o l i e .

lucht temperatuur

m m  Hg 
inches Hg 

lucht druk
Percentage wijziging theoretische benodigde 
lucht versus lucht temperatuur en druk.

Fig. 30. [«].
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E r zijn echter fabrikanten  die dit systeem aan het beproeven 
zijn en zeer optim istisch zijn in hun prognoses. Men durft 
nam elijk de rookgas-eindtem peraturen weer sterk te laten dalen 
om het ketelrendem cnt te verhogen. E r is echter m inder 
ruim te om de ketel steeds verder naar boven uit te bouwen.
H et aantal b randers is de laatste jaren wel sterk verm inderd 
door het vergrote regelbereik. Met stoom verstuiving zijn reeds 
regelbereiken van 1 : 40 mogelijk. De brandercapaciteiten 
overschrijden heden ten dage reeds de 3000 k g /h .
V oor w at betreft de brandersystem en  kan m en de keuze 
m aken uit d ruk-retour-ro terende- luch t/stoom  m et uitw en
d ige /inw end ige/hybride  menging- en tenslotte gas-branders. 
Reeds enkele schepen hebben enige jaren  ervaring m et gas
branders. Stoom verstuiving gaat steeds meer terrein winnen, 
d oordat het grootste bezwaar, nam elijk het onacceptabel hoog 
stoom verbruik de laatste jaren  drastisch kon w orden ver
m inderd.
Ook de US Navy, die to t voor kort aan het retour-systeem  
van T odd heeft vastgehouden, vertoont de laatste ja ren  een 
verhoogde belangstelling voor de stoom verstuiving.
V oor w at betreft de luchttoevoer zijn een paar opm erkingen 
noodzakelijk.
H et beste is een rustige strom ing te  creëren, dat wil zeggen 
dat lage luchtsnelheden aangehouden m oeten w orden en de 
branders wijd (ruim ) uit elkaar geplaatst m oeten worden. 
H et ideaal is een enkele rij branders te ontw erpen die loodrecht 
op de luchttoevoer-intree-richting geplaatst is.
4e stap: K iezen van de vloer. H et probleem  is of de vloer 
gekoeld m oet w orden of niet. W anneer een gekoelde bodem  
gekozen w ordt wil dit zeggen dat het stralingsw arm te absor
berend oppervlak vergroot w ordt. D it biedt voordelen. Een 
probleem  is een goede w ater-circulatie te  handhaven. M en 
m oet hierbij ook denken aan de scheepsbewegingen en de 
beladingstoestand. Adviezen van de ketelontw erpers m et be
trekking to t de te kiezen hellingshoeken ten opzichte van 
het horizontale vlak lopen uiteen van ongeveer 10 to t 30 
graden.
H et onderw erp van het vuurhaard-ontw erp kan niet worden 
afgesloten zonder iets met betrekking to t de theoretische 
luchthoeveelheden en luchtoverm aten te  zeggen.
Bekend is dat gestreefd w ordt naar een zo gering mogelijke 
luchtoverm aat. D it is noodzakelijk voor het verhogen van 
het ketelrendem cnt en de bestrijding van de vervuiling en 
corrosie.
F iguur 30 geeft een overzicht van de percentages wijziging der 
theoretisch benodigde luchthoeveelheden als functie van de 
brandstof-sam enstelling en tem peratuur-druk  van de lucht.

1.4.2. D e oververhitter
1.4.2.1. E nkele algemene beschouwingen
Over het algem een is het ontw erp van de oververhitter het 
moeilijkst en het gecom pliceerdst, daa r dit direct vele belang
rijke ketelonderdelen beïnvloedt. D e drukval door de over
verhitter bijvoorbeeld die bepalend is voor een goede stoorn- 
distributie door de oververhitter en een voldoende lage pijp- 
w and-tem peratuur, is een belangrijke factor om de ketel-ont- 
w erpdruk te bepalen (dus P stoom druk).
D e plaats van de oververhitter bepaalt:
—  de afm etingen van de OVO
—  de pijpw andtem peratuur van de OVO
—  het ontw erp van de scherm pijpen
—  het ontw erp van de vuurhaard , 
speciaal bij de hoge tem peratuur-ontw erpen.
D e plaatsing en de p ijp-ordening van de OVO zijn boven
dien belangrijke factoren  bij eventuele aanslagvorm ing en 
dus ook het onderhoud. Bij het ontw erp van een overver
h itter m oeten enkele fundam entele zaken in het oog w orden ge
houden; volgens K essler zijn deze:
—  De verw arm de oppervlakken m oeten zo klein mogelijk w or
den gekozen. D it is beslist noodzakelijk om de kosten, afm e
tingen en gewicht zo laag mogelijk te houden. D it kan w or
den bereikt door de w arm te-overdrachts-coëfficiënt a e n / 
of het gem iddeld tem peratuur-verschil zft„,,m. te vergroten.
—  Volledig dient gebruik gem aakt te  w orden van een groot 
ritgem., hierbij m oet de rookgas-in tree-tem peratuur niet zo

hoog w orden gekozen dat de p ijpw and-tem peratuur te hoog 
wordt.
—  De oververhitte stoom -tem peratuur oscillaties als functie 
van de ketelbelasting m oeten zo klein mogelijk zijn om tij
dens m anoeuvreren te hoge tem peraturen  te vermijden. D it 
kan w orden bereikt door een goede plaatsing van de OVO.
—  D e stoom snelheden m oeten zodanig worden gekozen 
dat men van goede stoom verdelingen, m inim um  pijpwandtem - 
peraturen  en acceptabele stoom drukdalingen is verzekerd.
Bij de m oderne ketels is de tendens aanwezig de stoom druk 
en stoom tem peratuur te verhogen om het therm isch rende
m ent van de installatie zo mogelijk nog verder te verhogen. 
D e oververhitter is nu tevens het meest kritische onderdeel 
geworden.
H et is niet zo eenvoudig de juiste balans te vinden van bij
voorbeeld de initiële productiekosten , betrouw baarheid  en 
onderhoudsgevoeligheid. D e keuze van het juiste m ateriaal 
is over het algemeen de eerste zorg bij het ontw erp. Opge
m erkt w ordt dat de headers m inder zorgen baren  dan over 
het algem een w ordt gedacht om dat de tem peraturen  hiervan 
vrijwel gelijk zijn aan de oververhitte stoom tem peratuur. D it 
is echter voor w at de pijpen betreft anders gesteld.
Over het algem een kunnen bij oververhitte stoom tem peraturen 
van ongeveer 510 °C  de p ijpw andtem peraturen beneden de 
565 °C  w orden gehouden (toepassen van C rM o-staal =  1%  
pet Cr en Y> pet Mo is dan nog mogelijk).
V oor m arineketels kunnen de pijpw andtem peraturen  soms ech
ter de 595 °C  te boven gaan.
M et uitzondering van Foster-W heeler werd door de ketel- 
ontw erper gedurende de laatste 25 jaren, de OVO geplaatst 
op 2, 3 of 4 scherm pijp-rijen vanaf de vuurhaard .
F iguur 31 toont het effect van de oververhitterlocatie en 
ketelbelasting op de oververhitte stoom tem peratuur.
F iguur 32 geeft een duidelijk beeld van de invloed van de 
scherm pijpen-configuratie en aantal rijen op de „stralingswarm - 
telekkage” naar de OVO.
Deze lekkage lijkt klein doch bij lage ketelbelastingen w an
neer de stoom snelheden laag zijn en de stralings-intensiteit 
relatief hoog is, is het effect groot genoeg.
D e figuren 33 a en b geven een overzicht van de invloed van 
de rookgas intree tem peratuur en de steek-pijpdiam eter ver
houding op de afm etingen der oververhitter.
F iguur 34 toont ons he t percentage geabsorbeerde stralings
w arm te in de vuurhaard  als functie van de ketelbelasting. 
G lobaal reduceren de scherm pijpen voor de oververhitter 
de rookgastem peratuur 40 a  200 °C.
E en interessant beeld van de rookgastem peratuur verdeling 
geeft een m oderne 2-drum  m arineketel (p =  84,5 ato, tos =
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31. Effect van oververhitting lokatie en ketelbelasting op over
verhitte stoomtemperaturen. [16]
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Fig. 32. Invloed van de schermpijpen configuratie en aantal rijen 
op de „stralingswarmte-lekkage" naar de oververhitter. [2/]

510 °C, stoom produktie 100 pet ketelbelasting 115 to n /h )  
bij 120 pet ketelbelasting, zie figuur 35.
De pijpwand-tem peratuur (t„.) is een belangrijk criterium  
voor de OVO. Deze tem peratuur is representatief voor de 
toelaatbare spanning van het pijp-m ateriaal en de vervuiling 
tijdens bedrijf.
Deze tem peratuur kan op vele wijzen worden beïnvloed. Het 
verlagen van de tw kan geschieden door:
a. Verlagen van de w arm te-overdrachtscoëfficiënt tussen de 
rookgassen en de uitwendige pijpw and tem peratuur. (au).
D it kan w orden bereikt door de steek <te vergroten en de 
rookgassnelheid te  verlagen, w anneer de andere condities ge
lijk w orden gehouden.
D it resulteert in m eer V.O., zie figuur 33, D it is een groot 
nadeel. Een voordeel is wel dat de grotere tussenruim te ef
fectiever kan worden schoongehouden (roetblazen, m inder 
kans op aanslagvorm ing).
b. Verhogen van de w arm te-overdrachtscoëfficiënt tussen 
stoom en de inwendige pijpwand ( < * j ) .  Dit kan worden bereikt 
door de massastroom  van de stoom te vergroten en als het 
constructief mogelijk is kan het aantal malen dat de stoom 
door de OVO gaat verhoogd worden, wanneer de andere con
dities gelijk worden gehouden. D it resulteert echter in een 
grotere drukval. Deze oplossing is niet populair doordat een 
grotere drukval een hogere keteldruk vraagt w anneer de 
O V O-uitlaatcondities hetzelfde blijven, d.w.z. een duurdere 
ketel.
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r e l a t i e v e  o v e r v e r h i t t e r  V .0 . 
Fig. 33a. Invloed van rookgas intreetemperatuur op OVO-afme- 

tingen. [21]
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Fig. 34. Percentage geabsorbeerde stralingswarnite als functie van 
de ketelbelasting. \16]

Een tweetal opm erkingen moet worden gem aakt m .b.t. de 
O V O-pijpw andtem peratuur:
—  gelegeerde m aterialen hebben een lagere warmtegeleidings- 
coëfficiënt dan C-staal
—  alleen in de laatste trappen der OVO met de hoogste 
stoom tem peraturen kunnen de hoogste pijpw andtem pera- 
turen  verw acht worden.
H et grootste probleem  van de ontw erper is wel de verdeling 
van de massa strom en  (rookgas, stoom) en de temperaturen  
(rookgas, stoom).
Alle eerste ketel-berekeningen w orden verricht door gem id
delden te  gebruiken. D at wil zeggen dat een berekende rook- 
gastem peratuur slechts een gem iddelde w aarde is. Bij be
rekeningen van de O V O-pijpw andtem peraturen moeten, om 
geen „m is” -ontwerp te m aken, de eventuele slechtste moge
lijkheden worden beschouwd.
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Fig. 33b. Invloed van steekpijp-diameter verhouding op OVO- 
afmetingen. [21] r e l a t i e v e  o v e r v e r h i t t e r  V ,0 .

S. en W. —  39e jaargang no. 19 — 1972 421



Fig. 35. Rookgastemperatuurverdeling, in het midden van de OVO- 
hundel, gemeten tijdens proefnemingen aan een moderne 
2-drum marineketel hij 120 % belasting (p — 84,5 ato, 

to. t„s — 510 °C, stoomproduktie 100 °/o ketelbel. — 
115 ton/h.).

Rookgashoeveelheden- en tem peraturenverdelingen in de 
ketel kunnen echter niet exact w orden berekend, om dat er 
te veel variabelen zijn w aarvan te weinig gegevens bekend 
zijn.
Veel onderzoek is verricht om  proeven te kunnen doen met 
kleinere m odellen, doch de eindresultaten zijn over het al
gemeen zeer m atig en onbetrouw baar. G elukkig kunnen de 
verdelingen van de stoom hoeveelheden- en tem peraturen 
voor een groot gedeelte wel berekend worden.
Kessler adviseerde bij berekeningen de volgende m arges aan 
te houden:
—  Rookgashoeveelheden: ±  10 pet.
Dit blijkt in de praktijk  w at aan de krappe kant te zijn. 
E rvaringen hebben geleerd een m arge van ±  20 pet aan 
te houden.
—  Stoom hoeveelheden: ±  7%  pet.
D it blijkt in de praktijk  wel wat aan de hoge kant te zijn. 
Tegenw oordig w orden v.w.b. de stoom hoeveelheid over het 
algem een geen to leranties aangehouden.
Bij de berekeningen kan de drukval exact w orden bepaald in 
de pijpen en headers.
O pgem erkt w ordt da t m om enteel voor de drukval in de hea
ders 0,1 van de totale drukval w ordt aangehouden. Bij even
tuele problem en w ordt een grotere header ontw orpen.
V oor w at betreft de rookgas-tem peratuur m arges heeft de 
praktijk  geleerd da t een to lerantie van ±  5 pet rookgastem - 
peratuurvariatie zeer redelijk is.

I.4.2.2. H et ontw erp
Rekening houdend m et wat hiervoor is behandeld verloopt 
het ontw erpen van de oververhitter als volgt: 
l e  stap: Berekenen van de rookgastem peratuur bij in trede 
OVO. D e afm etingen van de OVO kunnen dan globaal w or
den vastgesteld. D oor verandering van de V .O ./g roo tte  en 
de steek van de OVO of de scherm pijpen, o f eventueel de

aantal rijen van de scherm pijpen kan de oververhitte stoom 
uitlaa t-tem peratuur w orden berekend.
2e stap: Beschouwen van de eerste berekende O V O-afm etin- 
gen en plaats in het algem ene ketel-ontwerp.
Als dit acceptabel lijkt, dan
3e stap: N adere berekeningen van de OVO, rekening hou 
dend m et de vele param eters, w aarvan de belangrijkste zijn:
—  Stoom -strom ingsw eerstand.
Deze strom ingsw eerstanden zijn van grote invloed op de m a
teriaalkeuze, de stoom verdeling en de plaatsing van de 
w arm te-absorberende oppervlakken.
D oordat de drukval in de OVO zo gunstig mogelijk m oet 
w orden gebruikt, moet de grootste drukval in de pijpen plaats 
vinden. D it zal de pijpw andtem peratuur verlagen (hogere 
stoom snelheden).
De invloed van de drukval in de OVO op de keteldruk zal 
grondig m oeten w orden bestudeerd.
—  A antal O V O -trappen. De keuze van het aantal „passes” 
m oet gestoeld zijn op een acceptabele drukval in de OVO 
en pijpw andtem peraturen terwijl een goede stoom verdeling 
verzekerd m oet zijn. De plaatsing van de in- en uitlaat hea
der verbindingen beïnvloedt ook de verdeling zodat bij vele 
O V O-uitvoeringen van m eer dan één verbinding w ordt ge
bruik gem aakt.
D e in- en u ittrede stoom tem peraturen  van elke trap  m oeten 
zo zuiver mogelijk w orden berekend om de strom ingsw eer
standen en de juiste plaatsing van de schotten in de headers 
te bepalen. Kessler adviseerde, da t bij tem peratuurverschil
len van m eer dan 80 °C  en w anneer dan niet m eer trappen 
toegepast kunnen worden, m eerdere aparte  headers te  p laat
sen.
D it 'is noodzakelijk om te hoge therm ische spanningen te 
voorkom en, w aardoor de OVO-pijpverbindingen kunnen gaan 
lekken.
Om te hoge pijpw andtem peraturen  in bepaalde gebieden van 
te grote w arm te-overdracht te  verm ijden, kunnen in  principe 
2 m ethodes w orden toegepast.
1. In- en uitlaat stoom arrangem enten van de OVO te wij
zigen (plaatsen in gebied van lagere rookgastem peraturen).
2. Toepassen van „cross-over” of zogenaam de kortsluitpijpen.
—  P ijpw andtem peraturen, m aterialen en verbindingen m et 
de headers, Een goed ontw erp eist een zo laag mogelijke 
pijpw andtem peratuur, d.w.z. d a t gebruik gem aakt m oet w or
den van een zo groot mogelijke drukval (a ; dus zo groot m oge
lijk). Bij scheepsketels w orden de pijpen over het algem een 
aan de headers vastgelast, bij m arineketels kan het voorko
men dat de voorkeur gegeven w ordt aan  rolverbindingen 
doordat de steek zeer klein is en bovendien een snelle pïjp- 
vernieuwing mogelijk m oet zijn.
Bij noodzakelijke toepassing van hoger gelegeerde staalsoor
ten  m oet w orden opgem erkt dat de bew erkingen moeilijker 
worden en betere controles vereisen,

1.4.2.3. O ververhitte stoom -tem peratuurregeling  
D it is een geheel aparte problem atiek.

200 400 600 °c

t e m p e r a t u u r

Fig. 36. Treksterkte als functie van de temperatuur.
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keteLbelasting

Fig. 37.

Bij de bi-drum  scheepsketel der 50-er jaren  kon een betrek
kelijk vlak verlopende OV Ontem peratuur-karakteristiek w or
den verkregen.
Bovendien konden de turbines bij de toen gebruikelijke tem 
peratuur van 450 °C  tem peratuurverschillen van 15 a 25 °C  
zonder al te veel bezwaren verwerken.
Boven de 450 °C  vertonen de toelaatbare spanningen der 
toegepaste m aterialen sterke dalingen, zie figuur 36.
De stoom -uitlaattem peraturen van oververhitters kan w orden 
beïnvloed door de plaats, afm etingen, bedrijfscondities en 
hulpm iddelen. D oor juiste dim ensionering en plaatsing van de 
OVO kan de stoom -uitlaat-tem peratuur vrijwel constant w or
den gehouden. Bijvoorbeeld in het geval van een convectie 
OVO welke geplaatst is achter 1 of 2 rijen scherm pijpen zal 
een redelijk constante tem peratuur verkregen worden over 
een wijd gebied der hogere belastingen. Als voorbeeld kan 
de m oderne A m erikaanse m arineketel w orden genom en die 
in hoofdstuk 2.3 reeds is besproken, zie figuur 27.
Een nadeel van dit systeem is wel dat hoogw aardiger en 
dus duurdere m aterialen m oeten w orden toegepast, terwijl 
ook grote drukvallen kunnen voorkom en w anneer hogere 
stoom tem peraturen vereist worden.
Enkele aspecten van de oververhitte stoom -tem peratuur-rege- 
ling-systemen zullen nu globaal worden besproken.

A. Attem perator-systeem
Op een bepaalde plaats (liefst zo laag mogelijk van tem pe
ratuur, om eenvoudige m aterialen toe te kunnen passen) w ordt 
oververhitte stoom afgetapt en door een w arm te-w isselaar in 
de stoom- of w aterhouder gevoerd —  attem perator/desuper- 
heater —  en daarna weer met de oververhitte stoom gemengd 
door middel van een regelbare afsluiter.
Vele uitvoeringen zijn mogelijk, doch altijd is een sm oor- 
flens geplaatst om strom ing door de attem perator te garan
deren, zie figuur 37a. D e sm oorflens is veelal gem onteerd 
in of tussen de OVO-headers.
H et gebied van de tem peratuur-regeling is een functie van 
de drukverliezen in de attem perator, leidingen en kleppen. 
Deze sm oorflens heeft een zeer groot nadeel, nam elijk het 
stijgen van de druk in de drum  w anneer de regelafsluiter 
meer w ordt gesloten (ook bij vervuilde OVO!).

F iguur 37b geeft dit probleem  duidelijk weer voor een be
paalde scheepsketel met m iddelbare werkdruk.
K rom m e A geeft de drukverhoging in de stoom houder aan 
als functie van de ketelbelasting, zonder OVO-regeling. 
K rom m e B toont de drukverhoging w anneer een attem pera- 
torsysteem met sm oorflens is aangebracht; krom m e a geeft 
aan w anneer de regelafsluiter geheel open staat voor m a
ximum regeling terwijl krom m e b de toestand weergeeft w an
neer de klep gesloten is en geen regeling noodzakelijk is. 
De afstand 1-2 geeft dus de drukval aan bij 100 pet ketel
belasting van het gehele attem perator-systeem  met geopende 
regelafsluiter. A fstand 2-3 is het extra drukverlies w anneer de 
regelafsluiter gesloten is.
W anneer het percentage hoeveelheid stoom  door de attem 
perator verhoogd w ordt voor bijvoorbeeld een groter regel- 
gebied dan verloopt krom m e B steiler en wordt het drukver
lies hoger.
F iguur 37c toont een oplossing van de besproken proble
matiek.
De vaste sm oorflens is variabel geworden. Als de regelaf
sluiter opent, sluit de regelbare sm oorflens en om gekeerd. 
Deze beide afsluiters kunnen ook worden uitgevoerd als 
een 3-weg afsluiter.

B. D em perkleppen-systeem
Bij toepassen van dem perkleppen is het noodzakelijk de OVO 
te over-dim ensioneren om eventuele dem perlekkages op te 
vangen. D it is een nadeel. Ook een nadeel is dat een w arm 
tewisselaar stroom afw aarts in de rookgassenstroom  aange
bracht m oet w orden om  w at acceptabele rookgas-eindtem pe- 
raturen  te verkrijgen.
Twee m ogelijkheden w orden 'toegepast en wel:
1. D em pers alleen aangebracht voor de bye-pass zone; 
d.w.z. m assastroom  van de „bye-passed” rookgassen is een 
functie van de relatieve w eerstand voor de gasstroom  in de 
bye-pass en in de OVO, zodat het regelgebied beperkt is.
2. Dem pers aangebracht voor bye-pass zone en OVO-zone. 
De rookgassenstroom  door de OVO kan vrijwel gestopt w or
den zodat de stoom tem peratuur de verzadigingstem peratuur 
nadert.

C. Sproei-systeem
D oor bepaalde hoeveelheden voedingwater in de oververhit
te stoom te sproeien w ordt de tem peratuur geregeld.
Bij land-installaties w ordt dit systeem reeds jarenlang zeer 
veel toegepast om dat de regeling in wezen zeer eenvoudig is. 
D aar de kwaliteit van het voedingwater aan boord van sche
pen steeds beter wordt, zodat het bezw aar dat ongewenste

--------------►  O2 i n  r o o k g a s  %

Fig. 38. Invloed van de hoeveelheden zuurstof in de passen en hel 
zwavelgehalte in de brandstof op het dauwpunt der rook
gassen.
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Fig. 39. Invloed van de schoorsteentemperatuur op de afmetingen 
van économisent en luvo’s voor een bepaalde toestand. [21]

----------------► V e r b r a n d i n g s l u c h t  t e m p e r a t u u r

Fig. 40. Overzicht van verhoging ketelrertdement hü gebruik hogere 
verbrandingsluchttemperatuur.

verontreinigingen met de stoom  w orden meegevoerd naar 
de turbine in m indere m ate aanwezig is, bestaat bij de scheeps- 
ketelontw erpen de laatste ja ren  een toenem ende interesse dit 
systeem toe te passen.

D. Tw ee vuurhaardensysteem
D aar de algem ene tendens aanwezig is om  bij de m oderne 
ketelbouw het accent m eer en m eer te leggen op eenvoud 
en betrouw baarheid , w ordt dit systeem, dat o.a. jarenlang met 
succes in m arineketels (zie figuur 23) w erd ontw orpen, door 
de ontw erper niet m eer toegepast.

1.4.3. D e verdam perpijpen-hoofdbundel
D it onderdeel van het ketelonderw erp geeft relatief weinig p ro 
blemen. N et als in de 50-er jaren  zijn de pijppatronen voor 
het grootste deel nog versprongen uitgevoerd, hoewel de in 
lijn ontw erpen steeds m eer terrein  winnen. Als steekpijpdiam e- 
ter-verhouding w ordt nog steeds 1,5 a 2 aangehouden.
Zoals reeds in hoofdstuk 2.3. besproken zijn de m oderne 
ketels der U.S. N avy vrijwel alle uitgevoerd met in lijn pijp
patronen  terwijl de roetblaas-m ogelijkheden aanzienlijk ver
beterd zijn.
H et nadeel van een in lijn pijppatroon t.o.v. het versprongen 
patroon  is wel dat m eer V.O. benodigd is, zodat veelal ook 
drum s m et een grotere diam eter aangebracht m oeten worden.

1.4.4. D e econom iser
V óór de 50-er jaren  w aren over het algem een de voedingwa- 
ter-in tree-tem peraturen  in de eco ±  115 °C. T oen ook deze

b. Type Ljungström.
Fig. 41. Roterende gas - lucht voorwarmers.

w arm tew isselaar geconfronteerd  w erd m et de corrosie-proble- 
m en door een toenem end zwavel-gehalte in de brandstofolie, 
m oest de ketelpontw erper deze voedingw ater intree-tem pe- 
ra tu u r verhogen tot ±  135 °C  om  het verhoogde dauw punt 
der rookgassen niet te bereiken. D it verhogen van de voeding
w ater in tree-tem peratuur is bij een bepaald econom iser-ren- 
dem ent van nadelige invloed op het ketel-rendem ent daar 
de tem peratuurverschillen van de m edia lager zijn. De bui
tenw and tem peraturen  van de eco-pijpen zijn zelden 5 
a 15 °C  hoger dan de w atertem peratuur in de pijp. In deze 
periode heeft m en geprobeerd door speciale uitvoeringen, zoals 
bijvoorbeeld het em ailleren van de eco-pijpen, de corrosie
problem en uit de weg te gaan.
Een bezw aar van dit em ailleren is wel het feit dat, w anneer 
door een of andere oorzaak de em aillelaag ergens bescha
digd w ordt, aldaar versnelde corrosie op kan treden terwijl 
bovendien herstellingen van eventueel beschadigde lagen niet 
zo gem akkelijk is.
D oor zeer vele onderzoekingen op het gebied van de lage 
tem peratuurcorrosie  heeft m en het fenom een gedurende de 
laatste 10 jaar beter begrepen, o.a. het feit da t de hoeveelheid 
zuurstof in de rookgassen, dus de luchtoverm aat, een zeer 
grote invloed heeft op het dauw punt, zie figuur 38.
Bij de huidige ketelontw erpen zijn de voedingswater intree 
tem peraturen  w eer aanzienlijk gedaald. O ok de schoorsteen- 
tem peraturen  kunnen dan w eer dalen. Bij m oderne ketels n a 
deren  de schoorsteentem peraturen  de ±  135 °C  terwijl er 
zelfs uitvoeringen zijn w aarbij de tem peratuur ±  115 °C  
bedraagt.

a. Type Rothe Mühle.
g e s c h e i d e n  V.O.

afdichtingen

jf mechanisme
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Fig. 42. Overzicht prodiiktiekosten ketel (42 ato - 455 °C - 32,5 t/h )  
1964.

F iguur 39 van Signell geeft een duidelijk overzicht dat 
het verlagen van de schoorsteentem peratuur om het ketel- 
rendem ent te verhogen oneconom ischer wordt, daar de be
nodigde V.O.’s voor een eco en luvo groter worden.
In de figuur w ordt de invloed van de schoorsteentem pera
tuur op de afm etingen van eco’s en luvo’s voor een bepaalde 
toestand weergegeven.
De laatste 20 jaren  w orden de eco’s niet m eer uitgevoerd 
met handgaten daar zij chemisch gereinigd kunnen worden. 
Zij worden dus vrijwel altijd geheel gelast.

1.4.5. De gas-luchtvoorwarmer.
In figuur 40 is aangegeven wat het belang is van een hogere 
verbrandingslucht-tem peratuui.
Vroeger werden in scheepsketels alleen pijp-luvo’s toegepast 
doch bij de m oderne scheepsketels worden steeds m eer ro te
rende (regeneratieve) luvo’s aangebracht doordat een gunsti
ger w arm te-overdracht verkregen kan w orden en de betrouw 
baarheid/bedrijfszekerheid van deze luvo’s aanzienlijk zijn 
verhoogd. Bij de roterende luvo’s komen betrekkelijk weinig 
defecten voor (m inder dan 5 pet van totaal aantal ketel-de- 
fecten).
Zoals bekend kunnen m et luvo’s econom ischer scheepsvoort- 
stuwings-installaties w orden ontw orpen.
Aftapstoom -system en kunnen w orden toegepast en het voe- 
dingwater to t zelfs hoger dan 210 °C  w orden voorgewarm d. 
De schoorsteentem peratuur kan ook lager worden, zie fi
guur 39. Een groot nadeel blijft echter de mogelijkheid tot 
lucht- e n /o f  gaslekkages. Luchtlekkages brengen extra zuur- 
stofhoeveeiheden in de rookgassen (corrosie).
De ketelfan m oet dus een over-capaciteit hebben om  deze 
lekkages op te vangen.

S to o m d r u k
ATO

S to o m te m p , 
°C

R e l a t i e v e
k o s t e n

32 4 0 0 0 . 9 3

43 4 5 5 1 .0 0

4 3 4 8 5 1 .0 3 5

60 5 1 2 1 .2 0

86 5 1 2 1 .3 3

Fig. 43. Effect van stoomcondities op produktiekosten van 2 ketels 
(42 ato - 455 °C - 37 t/h  - nk =  89 %).

Fig. 44. Rendement versus ketelbelasting van een representatieve 
marineketel.

S. en W. — 39e jaargang no. 19 — 1972

Gaslekkages naar de luchtzijde kunnen roetafzettingen ver
oorzaken in de luchtkanalen.
Lage tem peratuur-corrosie geeft bij luvo's ook problem en; 
bovendien fluctueren de m etaaltem peraturen doordat het m e
taaloppervlak beurtelings wordt verwarm d en daarna gekoeld. 
De m etaaltem peratuur kan ±  15 °C  hoger of lager dan de 

gem iddelde tem peratuur zijn. Veel onderzoek op corrosiebe- 
strijdingsgebied is verricht. De belangrijkste resultaten kun
nen als volgt w orden sam engevat:

—  toepassen speciale corrosie-bestendige m aterialen en geë
m ailleerde of keram ische oppervlakken
—  betere bedrijfsvoering van de ketel
—  betere reinigingsprocedures
—  betere toegankelijkheid van de onderdelen i.v.m. vervan
ging.
F iguren 41a en b tonen een tweetal uitvoeringen van beken
de roterende luvo’s.

1.4.6. Slotopm erkingen
Aan de hand van een vijftal figuren kunnen nog enkele 
gegevens w orden getoond welke wellicht interessant zijn.
F iguur 42 geeft een indruk van de produktiekosten van een 
bepaalde scheepsketel in 1964.
Een belangrijk gedeelte van de kosten wordt ingenomen door 
de drums, headers en verdam perpijpen.
F iguur 43 toont het effect van de stoom condities op p ro
duktiekosten van 2 scheepsketels, waarbij de stoom druk 43 
ato en oververhitte stoom tem peratuur van 455 °C  als refe- 
rentiekosten hebben gediend.
F iguur 44 tenslotte toont een typische ketelrendem entskrom m e 
van een representatieve m oderne m arineketel als functie van 
de ketelbelasting. Bij deze installatie ligt de kruisvaart bij 
±  40 pet ketelbelasting.

1.5 E N K E L E  H E D E N D A A G S E  O N T W IK K E L IN G E N
V oor wat betreft de hedendaagse ontwikkelingen moet de 
aandacht gevraagd w orden voor een tweetal interessante on
derwerpen, nam elijk de „supercharged” en de zelfregelende 
scheepsketel.
Deze beide typen zullen nu kort worden behandeld.

1.5.1. D e „supercharged" scheepsketel.
Figuur 45 geeft een principeschem a van zulk een ketel, zoals 
bij de US N avy op een serie fregatten is ingebouwd. Deze 
supercharged natuurlijke circulatie ketels zijn een logische on t
wikkeling van een m arineketelsysteem , daar het accent van 
oorlogsschepen steeds m eer gelegd w ordt op com pactheid.
Hoewel deze ketels reeds in de 50-er jaren werden geïntrodu
ceerd, is de evaluatie pas zeer kort geleden voor hot belan- 
rijkste deel afgesloten.
F iguur 47 toont een opengew erkte tekening van deze ketel.
Een tw eetraps reactie gasturbine die door de verbrandingsgas-
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sen w ordt aangedreven, drijft een elftraps axiale luchtcom 
pressor aan.
De verbandingslucht w ordt onder een druk van ±  5 ato naar 
de vuurhaard geperst, de stoom druk is 84,5 ato terwijl de 
oververhitte stoom tem peratuur 510 °C  bedraagt.
Een drietal branders zorgt voor de juiste energietoevoer in 
de kleine vuurhaard.
Deze ketel biedt zeer grote voordelen v.w.b. de com pactheid 
en specifiek gewicht der installatie (ongeveer de helft kleiner 
dan een norm ale natuurlijke circulatieketel).
Ook de start- en m anoeuvreertijden zijn veel korter geworden, 
iets wat bij m arineketels heel aantrekkelijk is.
De redenen waarom  deze ketel nog niet op grote schaal 
wordt toegepast zijn naar mijn mening de volgende: 
Ondervonden problem en bij de zeer hoge vuurhaardbelas- 
tingen ( ±  5,5.10ö kcal/m-Mi) m.b.t. corrosie, verbranden van 
pijpen, de gasturbine. W ellicht kan een betere verbrandings- 
techniek hierin verbetering brengen.
De ketel kan nu eigenlijk alleen nog met dieselolie of kerosine 
gestookt worden.

1.5.2. De zelf regelende scheepskete!.
(Self Kcgulating Steam G enerator — SRSG).
F iguur 46 toont een schema van deze interessante ketcl- 
installatie, welke aan het begin der 60-cr jaren van het teke
ningenbord kwam (fa. Allis Chalmers).
De US M aritim e A dm inistration gaf toen opdracht dit systeem 
nader te onderzoeken. De installatie werd in het toenmalige 
Naval Boiler and Turbine Laboratory Philadelphia opgesteld, 
geëvalueerd en beproefd.
De ketel zelf is een V2M-8 Com bustion Engineering scheeps- 
ketel ( ±  65 to n /h , stoom druk =  42,5 ato, OV stoomtemp. 
=  485 °C).
Alle stoom wordt naar de turbine-groep gevoerd. Deze tu r
bine groep (van De Laval T urbine Co) bestaat uit een 1-traps
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stoom turbine, ketelfan, brandstofpom p met bijbehorende lei
dingen.
De stoom turbine is direct gem onteerd op de uitlaat (ver
zadigde stoom) van de stoom houder. Aan de turbine zijn 
ketelfan en brandstofpom p gekoppeld. De ketelfan en brand
stofpom p zijn flexibel op de ketel gem onteerd.
De ketel bezit verdam perpijpen welke in lijn zijn geconfigu
reerd; de econom iser is van het Al-fin type (bovenste 3 
rijen van staal); de branders zijn van het type stoom ver
stuiver fabr. Todd, met uitwendige menging.
De evaluatie is vrijwel gereed en deze installatie kan in 
een schip gem onteerd worden.
W ordt het systeem nader bezien, dan ontdekt men aan trek
kelijke zaken:
a. De beproefde en betrouw bare ketel is aanwezig.
b. De serie-turbine groep is robuust van uitvoering en blijkt 
zeer betrouw baar te zijn.
De figuren 48a en b tenslotte tonen fo to’s van de koelin sta l
latie.

2. V ER W A C H TIN G EN  VOOR DE N AASTE TO EK O M ST
V aak w ordt gezegd dat de huidige periode er één is waarin 
nieuwe ontwikkelingen plaats zullen vinden in een steeds 
korter tijdsbestek.
Een grote vraag is: „H eeft de stoom ketel nog toekom st?”
H et is immers bekend dat bij recente onderzoekingen m.b.t. de 
verwachtingen der energie-voorraden op aarde de wereld-olie- 
voorraad bij een jaarlijkse behoeftegroei van ±  5 pet binnen 
de 50 a 75 jaren  geheel zal zijn opgesoupeerd.

Fig. 47. Opengewerkte tekening „supercharged” ketel.



Fig. 48a. Het ketelgedeelte van de zelfregelende scheepsketel op 
transport. [22]

In dit verband kan w orden verw acht dat de aandacht naar 
een andere energiebron verlegd zal worden, d.w.z. de kern
energie.
W aagt m en zich niet aan zaken van de verre toekomst, doch 
kijkt men slechts een tiental jaren  vooruit dan kan, rekening 
houdend m et de recente ontwikkelingen een volgende prog
nose gem aakt worden.
H et vermogen-gebied van 20.000-45.000 pk zal het „m eng” - 
gebied zijn van diesel-stoom ketel/turbine installatie. Boven de
45.000 pk zullen stoom ketel/turbine installaties worden toege
past. Bij vermogens boven de 50.000 a 60.000 pk zullen 
steeds meer nucleaire schepen in de vaart komen.
Voorlopig zullen gasturbine-installaties niet in groten getale 
gebouwd worden, daar de m ateriaalproblem en nog niet geheel 
zijn opgelost. Op oorlogsschepen zullen wel steeds m eer gas
turbines worden toegepast. Voor wat betreft de ketelinstallatie 
kan w orden verwacht dat de „single-boiler” filosofie zal 
doorzetten.
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Fig. 48b. Zelfregelende scheepsketel. [22]
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ONDERNEMEN: HET BEPALEN VAN KOERS EN STRATEGIEËN

Inleiding
De ingang to t deze probleem stelling kan voor de verschillende 
ondernem ers nogal uiteenlopen. V oor sommigen zullen de v ra
gen om tren t koersbepaling nog slechts vraagstukken zijn, w aar
bij men min of m eer op afstand geïnteresseerd is in de sys
tem en en m ethodiek die in een ondernem ing gehanteerd kun
nen w orden om een zo goed mogelijk beeld van de toekom st 
van die ondernem ing te ontw ikkelen. Misschien is voor an
deren de toekom st al een probleem  gew orden en beseft men dat 
er nog m aar een beperkte tijd ter beschikking is en er b innen
kort m aatregelen m oeten genom en worden. Mogelijk is er al 
een crisissituatie aanwezig en is er geen tijd m eer to t wikken 
en wegen, analyseren en prognostiseren en m oeten er beslis
singen genom en w orden om de situatie het hoofd te bieden, 
liefst vandaag nog, m aar uiterlijk m orgen. Bij het ene bedrijf 
zullen de in terne problem en het zw aartepunt vorm en:
onvoldoende financiële arm slag, veranderde produktiem idde- 
len, een huisvesting die niet aan de eisen voldoet, een krappe 
arbeidsm arkt, o f onvoldoende m ogelijkheden om nieuwe pro- 
dukten  te ontw ikkelen.
In een andere ondernem ing zullen de externe problem en over
heersen: toenem ende concurrentie van andere bedrijven of 
vervangende produkten , in ternationalisering van het eigen 
m arktgebied, een achterblijven van het eigen m arktaandeel, 
overheidsm aatregelen die kostenverzw arend w erken, zoals ten 
aanzien van de m ilieuhygiëne, conjuncturele en structurele be
lem m eringen en nieuwe technologieën, die de door u gevoerde 
produkten of p roduktiem ethoden volledig uit de tijd dreigen 
te maken.
Wij gaan bij het volgende uit van de situatie d a t het nog 
een vraagstuk is voor een ondernem ing, een facet van de 
bedrijfsvoering w aaraan  aandacht moet besteed w orden zonder 
d a t de tijd al te zeer dringt, zodat er nog gelegenheid is 
voor een weloverwogen uitstippeling van het toekom stbeeld 
van de ondernem ing.
Hierbij zijn drie zaken, dunkt mij, van essentiële betekenis:
1. W at is thans de zich steeds wijzigende opvatting over de 

langere term ijnplanning?
2. Hoe doen wij het, o f anders hoe kom t men to t een strate- 

gietbepaling?
3. W at is de rol van de ondernem er, de m anager bij dit alles?

Het karakter van de langere teriiiijii-planiiiiig
De opvattingen over het karak ter van de langere term ijn
planning wijzigen zich voortdurend. Wij zien er nu  anders 
tegenaan dan 20 jaar geleden en ook nog w eer anders dan 
10 jaa r geleden.
Deze wijziging in het beeld dat wij ons van LTP vorm en 
hangt nauw samen m et het geheel van de veranderingen in 
het karak ter van het m anagem ent. Deze veranderingen van 
het m anagem ent hangen w eer sam en met de veranderingen in 
onze m aatschappij en de veranderingen in de ondernem ings- 
sfeer. Deze veranderingen voltrekken zich snel, rigoureus en 
in veelvoud.
De acceleratie die zich hierbij voordoet en die veroorzaakt 
dat de ene ontw ikkeling over de andere schijnt heen te rollen, 
m aakt het de ondernem er bijzonder m oeilijk, in het bijzonder 
bij het nem en van besluiten voor de langere term ijn. In het 
kort kan ik u de gebieden w aarop deze revolutionaire o n t
wikkelingen zich voordoen aangeven met de w oorden: kennis
ontw ikkeling - technologie - inform atie - econom ie - com 
m unicatie - m aatschappij.
O p al deze terreinen doen zich ontw ikkelingen voor m et een 
explosief karakter.

*) Directeur van het Adviesbureau voor bedrijfsorganisatie Van der 
Torn & Buningh, Utrecht.
Vertaling van een voordracht gehouden op vrijdag 2 juni 1972 op het 
symposium ’Development in Merchant Shipbuilding’ te Delft.

door R. van der Torn * )

Schets van het „andere” bedrijfsleven
In enkele w oorden is m oeilijk samen te  vatten w at dit voor de 
ondernem ing betekent. Slechts een paar hoofdlijnen wil ik 
noem en.
Wij hebben te m aken met:
een toenem ende industrialisatie:

In 10-15 ja a r  verdubbelt onze industriële p roduktie zowel 
door de groei van bestaande als door vestiging van nieuwe 
industrieën;

een toenem ende in ternationalisatie van de m arkten;
afnem ende levensduur van produkten ;

Tezam en m et de internationalisatie m aakt dit dat wij her
haaldelijk voor een keuze gesteld w orden en dat die keuze 
zich steeds m enigvuldiger gaat aandienen m aar ook steeds 
m oeilijker w ordt; 

een overgang daardoor van produktgeoriënteerdheid  naar 
m arktgeoriënteerdheid.

Een overgang voor de m anager, die in eerste instantie 
vanuit zijn p roduk t denkt —  hoe d a t goed en kw alitatief 
op niveau gebracht kan  w orden —  naar de m anager die 
probeert eerst te zien w at de ontw ikkelingen in de m arkten  
zijn o f kunnen zijn en d aarna  p robeert zijn ondernem ing 
daarbij aan  te passen om een zo groot mogelijk deel van die 
steeds wisselende dynam isch schuivende m arkt in zijn bezit 
te krijgen;

een verm indering van het operationele personeel en een toe
nam e van de specialisten.

M en ziet in vele branches al d a t die verhouding de 50 pet 
grens is gaan benaderen. M en spreekt op het ogenblik al 
over „establishm ent van de specialist”  en het w ordt voor 
de ondernem er steeds m oeilijker zich te verw eren tegen een 
zo groot aantal goed gedocum enteerde, w etenschappelijk 
goed getrainde m edew erkers. De vraag is daarbij w at moet 
de houding van de m anager zijn, w at is zijn inbreng?;

een steeds toenem ende betrokkenheid van grotere aantallen 
m edew erkers bij het to t stand komen van beslissingen.

Dit betekent een grotere behoefte aan sam enw erkingsvaar- 
digheid en aan  verm ogen om besluiten te nem en en te 
plannen;

een toenem end sam enspel tussen de ondernem ing en andere 
organisaties in de sam enleving zoals overheidsinstanties, 
universlteiten, vakbonden e.d.

V oor de taakvervulling van de ondernem er betekent dit alles 
zeer veel. H et betekent dat het accent van zijn ondernem ers
schap verschuift. Lag vroeger het accent op het „n aar binnen 
kijken” , het zich bezighouden m et hetgeen in en vanuit de 
ondernem ing plaatsvond, de snelle ontw ikkelingen buiten de 
ondernem ing vragen m eer en m eer een „naar buiten kijkend” 
ondernem ersschap. D it „naar buiten kijken” betekent het acht 
slaan op de ontw ikkelingen van allerlei aard  buiten de onder
nem ing, die van invloed kunnen zijn op de positie van de 
ondernem ing in de toekom st.
Deze noodzaak, om  zich als ondernem er in toenem ende m ate 
te o riën teren  op zijn om geving en de ontw ikkelingen die zich 
d aa r voordoen te  onderkennen heeft ook de lange term ijn
p lanning van karak ter veranderd .

Van planning naar strategie
V roeger kon de lange term ijnplanning gericht zijn op het 
behoud en de verbetering van de bestaande situatie. D it be
tekent dat de L T P  feitelijk een ex trapolatie was van het huidige 
gebeuren. M en zou dit nu een tactische planning noem en met 
als voornaam ste karak ter de aanpassing aan  zich steeds wis
selende om standigheden. D aa r m en in een tactische planning 
alleen m aar kan reageren op  veranderingen van buitenaf, 
spreken wij hierbij van een reactieve benadering.
E en twintig ja a r  geleden was langere term ijnplanning te vatten 
in het toepassen van een aantal technieken van „business and 
sales forecasting” . Een tiental jaren  la ter vroeg m en: w aar
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zal mijn ondernem ing over 5 ja a r  staan, dat wil zeggen ex tra
polerend bepalend w aar m en terecht zou komen. D at betekent 
dat men onder conditie van gelijkblijvende om standigheden 
trends trach tte  te ontdekken. M en keek vanuit het verleden 
en heden naar de toekom st. G roei zag men zoals een koraalrif 
groeit, dat na eeuwen nog precies dezelfde dwarsdoorsnee 
heeft m aar alleen veel groter is geworden zonder kwalitatief 
te veranderen.
Inm iddels zijn wij tot de conclusie gekom en dat wij dit pas
sieve planningsbegrip m oeten verlaten en wij zijn gekom en 
tot een uiterst actieve benadering van de planning die sam en
hangt met wat de ondernem er zelf in deze planning moet 
gaan inbrengen. N aast de noodzaak van het denken in totale 
verandering en vernieuwing betekent het nam elijk dat de 
ondernem er m oet kiezen.
Op korte term ijn kan hij nauwelijks kiezen, op lange termijn 
m oet hij kiezen uit de vele mogelijkheden die voor hem 
openstaan.

Het specialisme van het ondernemen
Bij dit kiezen kom en de persoonlijke doelstellingen en am 
bities van de ondernem er sterk naar voren en blijkt zijn 
willen bepalend te zijn zowel voor de te kiezen koers als 
voor het slagen van de ondernem ing. Bij het bepalen van de 
koers, bij het kiezen van de strategie en bij het vaststellen 
van de doelstellingen, is het de ondernem er zelf die deze 
keus m oet maken. Hij kan dit niet aan zijn specialis
ten overlaten en hij staat of valt m et het doel en de strategie 
die hij kiest. D it betekent dat hij m oet gaan denken in term en 
van groei en rendem ent en in term en van verandering. D at 
betekent dat hij in de langere term ijnplanning een wapen 
heeft gevonden w aardoor hij aan het gevoel van m achteloos
heid in de huidige situatie kan ontkom en.
Neem  als voorbeeld de loonontwikkeling.
Als deze ons aangeeft dat de loonsom elk jaa r met 8 a 9 pet 
stijgt en we mogen in de prijzen niet m eer dan 3 a 4 pet 
doorberekenen en we doen niets dan is er geen ontkom en 
aan de w urggreep van het steeds slechter w ordende rendem ent. 
G aan we in deze situatie extrapolerend plannen dan komen 
we ergens w aar we nooit willen zijn.

Hoe komt men tot een strategiebepaling
H et is niet zinvol hierbij een opsom m ing van technieken te 
geven, w ant technieken die voor de een nuttig en bruikbaar 
zijn, behoeven dat nog niet te zijn voor een ander. H et is 
beter een m ethode van w erken aan te geven w aarin de basis
elem enten aanwezig zijn die noodzakelijk door een ieder in 
dit proces gehanteerd m oeten worden.

Verkenning en positiebepaling
Alvorens to t het uitzetten van een te volgen koers te komen, 
zal allereerst m oeten w orden vastgesteld in welke positie de 
ondernem ing zich bevindt. D it is noodzakelijk om de be
perkingen en m ogelijkheden die de ondernem ing heeft, te 
bepalen, w aardoor to t een voorselectie van alternatieve on t
wikkelingsmogelijkheden kan worden gekomen. Deze eerste 
analyse zal globaal zijn en slechts leiden to t één of meer 
hoofdrichtingen w aarin de groei en ontw ikkelingen van de 
ondernem ing geleid kan worden.
H iertoe w orden de volgende drie verkenningen verricht:
1. Een inventarisatie van de eisen en verw achtingen van 
betrokkenen bij het wel en wee van de ondernem ing:

de wensen van de eigenaars: dividenden, te nem en risico’s, 
verhouding van kosten en baten; 
de eisen van de geldschieters: stabiliteit, zekerheid; 
de eisen van de werknem ers: hoogte van het inkom en, 
erkenning, werkklim aat, continuïteit, inspraak; 
de wensen van de m aatschappij: continuïteit, m ilieube
scherming, sociale gewoonten, ethische wensen, belastingen; 
de am bities van de ondernem ingsleiding.

Vooral dit laatste aspect, ook wel genoem d de persoonlijke 
doelstellingen van de ondernem er, heeft veelal te weinig aan 
dacht gekregen bij he t ontw ikkelen van de ondernem ings- 
planning. D e persoonlijke aspecten en de persoonlijke visie

van de ondernem er op zijn ondernem ing en op de rol die hij 
daarbij speelt is vaak beslissend voor de te volgen koers. Dit 
geldt sterker naarm ate de ondernem ing kleiner is, hoewel ook 
in grote ondernem ingen het persoonlijk stempel dat op de 
koersbepaling w ordt gezet, nog duidelijk w aarneem baar is.
H et zich bewust w orden en het kenbaar m aken wat de onder
nem ingsleiding zelf nastreeft o f wil nastreven, kan vaak veel 
werk bij de ontw ikkeling van m ogelijkheden besparen.
2. H et om gevingsonderzoek of een externe analyse waarbij het 
uiteindelijk gaat om het voorspellen van m arktm ogelijkheden 
en risico’s.
D e karakteristieken van de m arkten  w aarin het bedrijf ope
reert o f zou kunnen opereren dienen te w orden gedefinieerd; 
de trends op deze m arkten dienen te w orden gewogen.
In sam enhang met deze m arktprognoses dienen onze pro- 
dukten beoordeeld te worden. Binnen welke term ijn zal de 
vraag naar onze huidige produkten veranderen.
Om deze ontwikkelingen te onderkennen zal een beeld ver
kregen moeten w orden van concurrerende activiteiten. Deze 
kunnen zowel veroorzaakt w orden door vervangende of over
bodig m akende andere produkten als door concurrerende be
drijven. Een en ander kan voortvloeien uit technologische, eco
nom ische of sociale veranderingen. Deze laatste groep on t
wikkelingen bepalen zowel de mogelijke als ook de noodza
kelijke veranderingen voor het bedrijfsleven. Het onderkennen 
van deze ontw ikkelingen, het vaststellen van de daaru it ver
w achte trends is essentieel voor het bijtijds anticiperen hierop 
en het uitzetten van een koers die verrassingen vanuit de 
omgeving zoveel mogelijk uitsluit en zo leidt to t een relatieve 
voorsprong op concurrenten.
3. De interne analyse betreft voornam elijk het bepalen van de 
sterktes en zwaktes van het bedrijf.
Deze globale analyse betreft het onderzoeken van de kern- 
factoren van de ondernem ing, die bij voorkeur objectief be
oordeeld m oeten w orden en getoetst aan norm atieve gegevens 
of vergelijkbare ondernem ingen.
Deze kernfactoren zijn de mensen, de middelen en de o r
ganisatie van de ondernem ing, de plaats die de ondernem ing op 
de afzet- en inkoopm arkt inneem t en de resultaten die h ier
mede bereikt worden. Bijzonder belangrijk hierbij is het ont- 
w ikkelingspotentieel te ontdekken, zowel bij het m anagem ent 
en de werknem ers, als bij produkten, technologieën en m ark
ten. N oodzakelijk is het ook eventuele probleem gebieden te 
ontdekken en vast te stellen of deze opgeheven kunnen w or
den en welke middelen daar dan voor nodig zijn, of dat deze 
zw aktes to t beperkingen van de m ogelijkheden leiden.

t
Formulering van doelstellingen . . .  
in eigen termen
N a deze verkenningen dienen de doelstellingen van de onder
nem ing geform uleerd te worden.
Deze form ulering dient plaats te vinden in term en, waarin 
ook de organisatie denkt, w erkt en rapporteert. Dit m aakt het 
nam elijk mogelijk deze doelstellingen te verfijnen voor elke 
verantw oordelijke functionaris of actiegroep. U iteraard  dienen 
de doelstellingen binnen het raam w erk te passen, dat door de 
hierboven gestelde eisen w ordt gevormd.
U itgangspunt bij de keuze van de doelstellingen m oet zijn de 
grootste kans op het succesvol overleven van de ondernem ing. 
In de hele strategiebepaling is het form uleren van doelstel
lingen de kern m aar ook de moeilijkste factor. Op vele ge
bieden zullen die doelstellingen geform uleerd moeten worden. 
De meest belangrijke en ook de meest actuele gebieden zijn 
naar mijn m ening die doelstellingen die sam enhangen m et: 
hoe m en wil groeien, hoe men de ontw ikkeling van zijn ren
dem ent wil zien, welk percentage „re turn  on investm ents” men 
w enst te bereiken of aan te houden, welke oude zaken men 
wil vervangen door nieuwe en door welke. Doelstellingen, 
„objectives” zijn niets anders dan dan de vaststelling over zo
veel jaa r wil ik dat bereiken.

Het vaststellen van de basisstrategieën
D aarvoor zijn nodig een aantal strategieën, een aantal m o
gelijkheden zou m en kunnen zeggen om als ondernem ing te 
groeien, te veranderen. H et lijkt m e m inder juist in dit verband
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te spreken in term en van lange of korte term ijnplanning. Dat 
houdt een tegenstelling in die er nauwelijks is. W at voor de 
een kort is, is voor de ander lang.
Beter zijn de term en strategische en tactische planning. S tra
tegie is de koers die w ordt uitgestippeld, gekozen uit een 
aantal alternatieven.
En dit w ordt uitgew erkt in een aantal tactische planningen, 
een organisatie-, inkoop-, verkoop-, m arketing-, personeels-, 
financiële planning enz. enz. Tactische planning is in het 
algemeen aanpassingsplanning. W at men in het algem een in 
bedrijven ontm oet is dit soort tactische, aanpassende planning. 
Bij deze tactische planning komt men in het algemeen uit 
w aar men altijd al geweten heeft uit te zullen kom en en dat 
is met de snelle ontw ikkelingen buiten de ondernem ing lang 
niet ver genoeg.
U it de geform uleerde doelstellingen en de hieraan ten grond
slag liggende analyses kom t het grondm ateriaal voor de stra
tegievorm ing naar voren.
D it grondm ateriaal bestaat uit:
—  de mogelijkheden en risico’s op de m arkt;
—  de bekw aam heden en m iddelen van de ondernem ing;
—  de geform uleerde en gekw antificeerde wensen en eisen 

van geldschieters, m anagem ent, enz.
U it deze verzam elingen dienen de optim ale com binaties ge
vorm d te worden. De speelruim te die men hierbij heeft hangt 
in belangrijke m ate af van het ondernem ingspotentieel. Biedt 
dit potentieel ruim e m ogelijkheden dan is er behoefte aan 
creativiteit om aantrekkelijke alternatieven te vinden.
H et kan ook zijn dat men nauwelijks keus heeft en men 
duidelijk to t een richting moet besluiten.
Op dit punt is geen uniform e aanpak  mogelijk, wel kunnen 
een aantal basisstrategieën aangegeven worden, die op hun 
uitvoerbaarheid beoordeeld m oeten worden.
D it zijn:
1. het verbeteren van de huidige activiteiten door het ver

krijgen van een hoger m arktaandeel en /o f lagere kosten, 
eventueel door specialisatie in produkten  of m arkten;

2. het ontw ikkelen van nieuwe produkten voor bestaande 
m arkten  of het ontw ikkelen van nieuwe m arkten voor 
bestaande produkten;

3. het ontw ikkelen van activiteiten buiten de huidige m arkten 
en gevoerde produkten, m aar met gebruikm aking van be
schikbare capaciteiten;

4. het ontw ikkelen van geheel nieuwe activiteiten door het 
aanboren van geheel nieuwe m ogelijkheden.

Bij de keuze uit deze basisstrategieën, gaat het allereerst om de 
vraag welke strategieën voor nadere analyse uitgew erkt m oe
ten worden. D aarbij gaat de een m eer uit van het produkt, de 
ander van de m arkt, m aar de wijsheid ligt in het midden.
De eerste basisstrategie houdt in dat men bestaande produkten 
koppelt aan bestaande m arkten  onder conditie dat men alles 
beter gaat doen dan to t dusver. D aarvoor zijn natuurlijk  tal
rijke m ethoden. Bijvoorbeeld het sterkte-zw akte-onderzoek. 
W ordt dit m et m edewerking van alle functionarissen uitge
voerd, dan is het zaak de resultaten u it te buiten ervan u it
gaande dat ook uw m edew erkers de zwakke punten  gezien 
hebben en deze pro jecteren  tegen hoe het wel zou kunnen. 
D aarm ee is al een geweldig voordeel verkregen: behalve m eer 
winst, m eer resultaten en rendem ent, ook m eer ru im te en 
adem om de weg verder in de toekom st uit te stippelen.
Ten aanzien van het openen van nieuwe m arkten  voor be
staande produkten  wil ik dit opm erken:
V oor het naar buiten  gaan m et uw produkt dient de o r
ganisatiestructuur zodanig te zijn dat deze strategie valt w aar 
te m aken, dat wil zeggen „structure follows strategy” , de 
organisatie volgt het beleid en niet om gekeerd.
D at betekent da t er allerlei organen m oeten zijn, bijv. voor 
m arktverkenning buiten de bestaande m arkt, en voor het be
w erken van die m arkten.
H et koppelen van een nieuw produkt aan een bestaande m arkt 
houdt in dat er in de organisatie sporen aanwezig m oeten zijn 
van produktvernieuw ing en ontw ikkeling, het testen en toe t
sen, het fabricage rijp m aken en alles w at daarm ee sam en
hangt.

De m oeilijkste sprong is wel die ver weg van al het bestaande* 
de diversificatie. En zeker daarvoor m oeten in de organisatie 
vooral in het m anagem ent, de voorw aarden aanwezig zijn. 
D aarvoor zijn bijv. nodig een bijzonder sterk m anagem ent of 
een geweldig sterke financiële positie. D an kan men als een
S.H.V. een De G ruy ter kopen. W at echter van bu itenaf gezien 
een bijzonder grote afstand lijkt, een stap ver buiten eigen te r
rein, behoeft da t intern nog niet te zijn. Bij heel deze keuze 
van strategie kom t nog een ander aspect aan de orde; dat 
is de vraag: w at ik alleen niet kan, is dat m isschien wel 
mogelijk in sam enw erking m et anderen.
Deze sam enw erking kan vele vorm en aannem en en behoeft 
niet d irect te bestaan in fusie. Overigens is met nam e het 
financiële aspect van doorslaggevende invloed op de keuze 
uit de basisstrategieën. D it betreft zowel de beschikbare m id
delen, die m eestal groter m oeten zijn naarm ate m en een sprong 
verder van het bestaande m aakt, als ook de te verw achten en 
noodzakelijke resultaten. Tenslotte rest de vraag of wij dit 
proces van strategie-ontw ikkeling alleen doen of met anderen, 
m et een adviseur of m et een groep van anderen, met specia
listen part-tim e of fulltim e.
Hierbij m oet één ding vooropstaan, nam elijk dat het een 
continu proces is. C ontinu zullen ons de veranderingen en 
ontw ikkelingen buiten onder ogen gebracht m oeten worden, 
w ant anders bestaat het gevaar dat wij weliswaar koersen op 
een plan, m aar misschien op een verkeerd plan, dat nog erger 
is dan een fout gesteld kom pas.

De rol van de ondernemer
Hierbij sluit aan de vraag: w at kan de ondernem er er zelf aan 
doen?
M oet hij zijn m ensen vragen of m ensen daarvoor in dienst 
nem en, die de doelstellingen op tafel kunnen leggen m et de 
bijpassende strategieën w aaruit hij zal kunnen kiezen? G ebeurt 
dit, dan  is in feite de specialist de ondernem er en de onder
nem er is de afhankelijke. N aar mijn m ening m oet de onder
nem er dit nooit uit handen geven. Planning is een essentieel 
onderdeel van zijn taak. De actieve benadering die wij boven 
bespraken, het stellen van doelen en het bepalen van de 
strategieën kan hij niet loslaten wil hij niet m et m eest essen
tiële van het ondernem erschap verliezen.
E r is nog een tweede m otief w aarom  de ondernem er zich bij 
de koersbepaling niet terzijde kan plaatsen. Een m anager zal 
zich niet inzetten voor een plan dat hem  van buiten w ordt 
opgelegd en w aar hij zelf geen aandeel in had. Volledige inzet 
kan iem and pas geven als aan een plan ook zijn visie ten 
grondslag ligt.

Hoe wordt hij geboren?
W ij spreken h ier over de ondernem er in eigenlijke zin, over 
de ondernem ende m anager, en niet over de hoogstbetaalde 
m an in de organisatie. Als we ons nog eens afvragen: hoe 
groeit m en to t m anager, dan kunnen wij kijken naar het beeld 
van de hele kleine ondernem ing die aan het groeien gaat.
Eerst gaat de ondernem er zelf op in zijn operationeel han 
delen, hij voert, produceert, hij handelt. D at is de inhoud van 
zijn taak. Op het m om ent dat hij 5 chauffeurs in dienst neemt, 
o f 10 draaiers ontstaat de kapitale verandering. Hij m oet zich 
m et andere zaken gaan bezig houden, niet om dat hij dat zo 
graag wil of geleerd heeft uit tw intig handboeken over o r
ganisatie, m aar om dat de m ensen vragen om leiding, om  o r
ganisatie, om beheersing, om dat zij vragen gaat het zo goed 
of kan het beter?
O rganisaties die g roter w orden vragen om doelbewust o r
ganiseren, om  visie, om  creatief denken, om planning en 
beleidsvorm ing.
D aarm ee w ordt de ru im te van de m anager voor operationeel 
handelen klein, al is het voor hem  te hopen dat er nog een 
klein stukje overblijft. Enig operationeel handelen is zelfs 
aan te bevelen om  het contact m et de w erkelijkheid niet te 
verliezen. H et gevaar echter te weinig aan operationeel h an 
delen te doen is niet zo groot mijns inziens. E erder is het 
tegendeel het geval, w aarbij de beleidsvorm ende en ontw ik
kelingstaken in het gedrang kom en.
H et gaat m eestal niet mis om dat er slecht gew erkt w ordt, 
m aar het ontbreekt veelal aan het doelbewust organiseren, aan
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visie en planning voor de toekomst. V oor dit laatste zal doel
bewust gekozen m oeten w orden om dat het verder ligt van ons 
handwerk, van dat waarin wij zijn groot gebracht en opgeleid. 
W ant w at hebben wij geleerd over leiding, over beheersing 
van de ondernem ing? W elke scholing hebben we daarin ge
had voor we in de ondernem ing kwam en? W elke baas, welke 
chef, welke directeur heeft gezegd; kom jij een aantal dagen 
bij me en ik zal jou  leren hoe je  de koers moet bepalen, hoe 
je lange term ijnplanning doet, hoe je moet organiseren?

Als er nog tijd is
E r zijn steeds m eer ondernem ingen die bereid zijn op het 
laatste rode signaal —  dat wil zeggen als de resultaten nega
tieve cijfers laten zien —  zich te zetten aan de langere 
term ijnplanning. D an gaat m en veel werk verzetten om een 
koers te bepalen om zodoende een beeld te vorm en van wat 
ze eigenlijk zouden willen bereiken. M aar op dat mom ent 
blijkt vaak dat het m anagem ent en het geld ontbreken, dat 
de banken op grond van de laatste resultatenrekeningen niet 
bijspringen en dat de know-how niet aanwezig is. V andaar dat 
het noodzakelijk is tijdig te kiezen voor de actieve benadering 
van de planning.

Een systematisch denkproces
U it enquêtes blijkt dat 80 to t 90 pet van de ondernem ers 
toegeven dat zij te weinig aandacht aan deze fundam entele 
zaken besteden en er nauwelijks aan werken.
Misschien is dit wel w at al te somber. M aar het eerste w at 
een ondernem er zal zeggen is: ik heb er geen tijd voor. Het 
tragische is dat hij de waarheid spreekt. H et is een paradox 
dat in de tijd w aarin wij leven, wij in staat zijn langs tech
nische knappe wegen mensen beneden in de piram ide korter 
te laten werken en dat de ondernem ers steeds langer moeten 
werken.
D at zou er op kunnen wijzen dat wij geen kans gezien hebben 
onze eigen m anagem entproblem atiek evengoed op te lossen 
als de w erkproblem atiek in het operationeel handelen bene
den. Velen zijn niet getraind in planning en beleidsvorming.

We weten er vaak zo bitter weinig van af, vaak veel minder 
dan van de andere m ethoden en processen in onze onder
neming, terwijl juist ook daarvoor gemakkelijk mensen zijn 
aan te trekken die dat werk voor ons kunnen doen en dat 
kan niet voor de taak die nu juist de onze is.
D aarbij kom t dat dit op de eerste plaats een denkproces is 
en geen doeproces. Doeprocessen liggen de meeste mensen 
beter. D enkprocessen leveren in eerste instantie niets op, soms 
na enige jaren  pas.
Bovendien is de lange term ijnplanning een systematisch p ro 
ces. En alle m anagers lijden aan dezelfde kwaal. Zij zijn bij
zonder voor system atiek als ze er zelf m aar geen onderdeel 
van worden. M aar ook de m anager zelf zal onderdeel van de 
systematiek moeten worden, dan zal juist blijken hoe onmis
baar hij is.

Zwart op wit
Tenslotte zal de m anager ook niet buiten papieren kunnen, 
hoe graag hij dat ook wil. Als zijn visie van zo’n em inent 
belang is dan zal die ook zwart op wit vastgelegd moeten 
worden.
D an zal hij m oeten afstappen van de vrijblijvendheid van het 
praten, en zijn visie en zijn plannen moeten vastleggen, zodat 
ze nagelezen kunnen worden, zodat onze m edewerkers weten 
w aar zij aan toe zijn, zodat ze de checks in handen krijgen 
en wij de steken kunnen ophalen die zij laten vallen. Wij 
zullen het niet alleen afkunnen, m aar uitsluitend in sam en
werking en samenwerken, sam endoen betekent dat we het aan 
het papier toevertrouwen.
Ik wil besluiten met de opm erking van dr. P. Kuin over de 
3 gulden regels voor de m anager. De eerste: blijf aan je zelf 
werken, hoe oud je  ook w ordt. Ten tweede: blijf werken aan 
je ondergeschikten, je opvolger, leer hem alle tricks en trucs, 
leer hem risico aanvaarden, delegeer niet door het afschuiven 
van werk, delegeer doordat je hem  op eigen niveau brengt.
E n  ten derde: schep in je ondernem ing een klim aat van ver
nieuwing.
Ik dacht dat deze regels nog steeds actueel zijn.

B O E K B E SP R EK IN G

„Handbuch der Werften”,
Band X I”
U itgave: Schiffahrts Verlag „H an
sa” , C. Schroedter & Co., H am 
burg 11, 1972. Bewerking: Prof. 
D r.-Ing. K. W endel.
Afm etingen: 21,5 X 15,5 X 2 cm, 
332 blz. +  advertentiepagina’s, 
gebonden in linnen band, prijs: 
DM. 48,— .

In de bekende reeks „H andbuch  der 
W erften” is thans het elfde deel ver
schenen.
Het nieuwe deel bevat een inleidende be
schouwing door professor W endel en 
vervolgens de delen:

1 Schiffbau —  Schiffsm aschinenbau 
II Verzeichnis der W estdeutschen 

Schiffswerften und Bootsbaubetriebe 
III Organisation und Institutionen für 

den Schiffbau.
Deel I  is verreweg het omvangrijkste, 
omvat 273 blz. en behandelt de volgende 
onderwerpen:

Scheepssterkte
Festigkeit der Binnenschiffe door Dr. 
Ing. K. Schellenberger 
Einführung in die M atrizenstatik 
Schiffbaulicher Tragwerke.

Inrichting en uitrusting  
Berechnungsgrundlage für den W ärm e-

bzw. K älteverlust bei Schiffsklim aan
lagen door Ing. H. K lepper en Ing. G. 
Falensky.

Scheepsmachinebouw
Langsam laufende Zweitakt-K reuzkopf-
D ieselm otoren
Schiffsgasturbinen
Schiffsdam pfturbinen door Dipl.-Ing.
E. Ehmsen.

K unststo ffen  in de scheepsbouw
E inführung in die K unststoffkunde 
door Dr. H. Schultheis.
Die V erw endung von K unststoff für 
tragende Schiffbauteile door Dipl.- 
Ing. P. K örnes, D r.-Ing. Neitzel en 
D r. J. P. Schik.
M achinenelem enten aus K unststoffen 
door D ipl.-Ing. E . Mickel.
Form teile fü r den Schiffbau door Ing. 
K. Protoschill.

De bijdrage over de scheepssterkte be
perkt zich to t die van binnenschepen 
en wel alleen voor een bepaald type met 
grote ruim en zonder dw arsschotten en 
m et dubbele huid, w aarover ook Schel
lenberger reeds m eerdere publikaties 
heeft gegeven. H et is daarom  te betreuren 
dat niet m eer over m oderne inzichten 
in de sterkte bij recente generaties bij
zondere zeeschepen is vermeld.
Van belang voor de m oderne sterkte- 
berekening is het artikel van Lehm an, die 
een uitvoerig overzicht aan zijn beschou

wing vooraf laat gaan over de betekenis 
van de toepassing van m atrices in de 
scheepssterkteleer en bij de berekenings
m ethode volgens eindige elementen. Het 
vraagt wel een gedegen bestudering.
H et artikel van K lepper en Falensky 
geeft een waardevolle aanvulling op de 
reeds in deel IX (1967) verschenen be
schouwing van D r.-Ing. D rew s over 
scheepsventilatie- en heteluchtverw ar- 
ming.
H et hoofdstuk over kunststoffen is nieuw 
en geeft voorlopig alleen wat algemene 
inform atie. E r ontbreekt een literatuur
verwijzing behalve bij het gedeelte over 
m achinedelen van kunststof. D aardoor 
blijft het gedeelte over scheepsbouwtoe- 
passingen tam elijk onvolledig. Verwacht 
mag w orden dat dit zal worden goedge
m aakt in de toezegging voor het I2e  deel 
dat in 1974 verschijnt.
H et overzicht van de werven voor zee
schepen en binnenschepen en van boten
bouwers in de Bondsrepubliek is bijge
w erkt to t eind 1971. In deze tijd van 
snelle veranderingen in de organisatie
vorm en der scheepsbouwondernem ingen 
is de frequentie van deze handboeken 
bijna ontoereikend om inform atie „up 
to date” te houden.
H et boek vorm t een waardevolle aan
winst voor de boekenrij van elke scheeps
bouw- en scheepsm achinebouwtechnicus 
en kan zeer worden aanbevolen.

Prof. ir. J. H . K rietem eijer
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DE IH C  V E N T U R I SLEEPKOP door ir. R. de Groot

EEN NIEUWE ONTWIKKELING VOOR HET 
SLEEPZUIGEN ZONDER EXTRA BEKRACHTIGING 
OF» DE SLEEPKOP

Inleiding
Er is een aantal ontw ikkelingen geweest bij het sleepzuigen met 
zuigkoppen die op de een of andere m anier mechanisch of 
hydraulisch bekrachtigd zijn, dus met draaiende messen of met 
spuiters.
M et deze koppen, w aarover reeds vaak uitvoerig gepubliceerd 
is, kan in moeilijk zuigbare grond een betere produktie ge
haald worden. E r is echter steeds een grotere energie voor no
dig dan geleverd kan worden door het vacuüm  van de bagger- 
pom p, hetwelk helaas beperkt is door de atm osferische druk om 
onze aardbol.
Om  te trachten deze, beperkte, energie van het vacuüm  nog 
beter uit te buiten dan met de huidige IH C  vizier- en Cali- 
forniëkoppen mogelijk is, en zodoende zonder extra hulpverm o- 
gen een hogere produktie te halen, werd de IHC V enturikop 
ontwikkeld.

Theorie
De werking van de sleepkop, vooral in hard gepakt zand, berust 
op het met zo groot mogelijke snelheid langs de bodem  naar 
binnen zuigen van water. D it versnelde w ater schuurt het zand 
af en neem t het mee.
Voor het versnellen van het water is u iteraard  een drukverschil 
nodig, w aarvoor een deel van het vacuüm  van de baggerpom p 
moet worden gebruikt. W at dan overblijft m oet nog voldoende 
zijn om het opgezogen mengsel naar de pom p om hoog te trans
porteren.
De snelheid van he t mengsel in de zuigspleet langs de bodem 
is veel groter dan de snelheid in de zuigleiding. H et mengsel 
w ordt, eenm aal in de kop, dus weer vertraagd. In principe kan 
hierm ee weer w at drukverschil worden teruggewonnen. Een 
deel van het voor de versnelling langs de bodem  vereiste d ruk 
verschil gaat echter verloren in wervelingen in de kop. D it ver
loren gedeelte kan men de intreew eerstand noem en. In het 
artikel „Baggerleidingen en Pom pen” , gepubliceerd in no. 69 
van Ports and Dredging, kan men zien dat het totale vacuüm 
benaderd kan w orden met een dynam ische com ponent van 
0,17-0,25 s.g. Vz2 en een statische com ponent (Z —  i) s.g. —  Z, 
die bij elkaar geteld niet hoger kunnen zijn dan het vacuüm  
dat de pom p kan leveren.

H ierin zijn:
s.g. - het soortelijk gewicht van het mengsel in to n /m 3 
Vz - is de snelheid in de zuigleiding in m /sec .
Z - is de zuigdiepte in m
i - is de verticale stand van w aterlijn tot het h art van de 

pom p in m
Bij de bestaande sleepkoppen ligt het aandeel van de in tree
weerstand in de dynam ische com ponent rond  35 % .
H et streven is dit aandeel te verkleinen door een gunstige vorm 
geving van de kop, waarbij een gedeelte van de intreew eerstand 
weer kan w orden teruggew onnen.
Deze winst kan dan w orden gebruikt om een grotere spleetsnel- 
heid langs de bodem  van de kop te krijgen, waarbij m eer zand 
w ordt losgeschuurd, en om  een hogere concentratie naar de 
pom p te kunnen transporteren , met hetzelfde vacuüm  als voor
heen. A annem ende, dat de intreew eerstand to t de helft te rug
gebracht kan w orden, dus de dynam ische com ponent to t ±  
83 % , laat de mogelijke productieverhoging zich eenvoudig 
berekenen.
Wij geven hiervan een voorbeeld:
Stel V z =  5 m /sec , Z =  25 m en i =  3 m 

dynam ische com ponent bij gewone sleepkop 
0,21 s.g. V z2 
haalbaar vacuüm  7,5 m wk

D an is he t haalbare s.g. m et de gewone kop:
Z  +  vacuüm  _  25 +  7,5

Sg== 0,21 V z * T z ~ i  5,25 +  2 5 - 3

Fig. 1.

E n m et de kop met de halve intreew eerstand:
Z  +  vacuüm  25 +  7,5

sa =  ---------------------------  —------------ -— '------  =  1 234
0,174 Vz2 +  Z - i  4,35 +  2 5 - 3

D it is in d it voorbeeld een verhoging van de produktie met 
ruim  20 % .
D e mogelijkheid om deze verbetering ook werkelijk te  bereiken 
werd in het ontw erp gebracht door het verm ijden van bochten 
en scherpe hoeken, te abrupte doorsnedeveranderingen, en 
door het aanbrengen van een lange diffusor om de grote spleet- 
snelheid in d ruk om te zetten. Tevens werd getracht het m eng
sel na het verkrijgen van de grote spleetsnelheid zo lang m o
gelijk m et de bodem  in contact te laten om zo veel mogelijk 
zand los te schuren Een en ander werd gevonden door de vorm 
geving van de kop zo te m aken als op de foto fig. 1 te zien is. 
D oor zijn vorm  in contact met de bodem  kreeg hij de naam  
„V enturikop” .

Laboratorium beproeving
Een m odel van deze kop, schaal 1 : 6, werd in de sleeptank 
van het M ineraal Technologisch Instituut, het IH C  labora
torium , beproefd tegelijk met een gebruikelijke viziersleepkop.
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SLEEPZUIGER

turikop een zeer constante w aarde had, vergeleken bij het no r
male model. Dit vindt zijn oorzaak in de verhoogde graaf- 
werking bij kleiner wordende spleet w aardoor steeds een 
evenwicht optreedt.
Ook was bij het V enturim odel de turbentie rond de kop aan
zienlijk minder.

Hierbij werden een groot aantal metingen verricht van de be
haalde concentratie en de benodigde trekkracht bij verschillen
de leidingsnelheden, sleepsnelheden en w aarden van het va
cuüm.
De proeven werden alle gedaan op een door trillen hard ge
pakt fijn zand van gecontroleerde constante hardheid. De uit
komsten van deze vergelijkende proeven tonen aan dat de 
verwachte verbetering inderdaad werd bereikt, en zijn grafisch 
weergegeven in fig. 2 en 3. De te behalen concentratie is bij het 
Venturim odel steeds hoger dan bij de norm ale sleepkop. D e be
nodigde trekkracht is nagenoeg gelijk voor beide koppen. O p
vallend was bij de m odelproeven, da t het vacuüm  van de Ven-

Beproeving aan boord
Op een sleepzuiger met zuigbuizen van 850 mm diam eter zijn 
beproevingen op ware grootte gedaan. Ook hier bleef het 
vacuüm  bijzonder constant op de met de spleethoogte ingestelde 
w aarde, van belang om het „afslaan” van de pomp te voor
komen. In fig. 4 en 5 zijn voorbeelden gegeven van de aan 
boord opgenom en metingen met een V enturikop aan de ene 
kant en een Californiëkop aan de andere kant, werkend in 
tamelijk hard  gepakt zand.
Het bleek ook mogelijk met de Venturikop een zeer hoge vaar- 
snelheid te ontwikkelen, zonder dat de kop van de grond kwam. 
De oppervlakte van het vizier van de V enturikop, samen m et

Figuur 5
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FIG. 6 VENTURIKOP MET VO O R ZETBO C H TSTU KJEj

— 7 m min. diepte

— 22,50 m

FiG. 7 VENTURIKOP ZONDER VO O R ZETBO CHTSTUKJEI

de ligging van het draaipunt, zorgen ervoor dat het vacuüm  de 
kop stevig aan de grond houdt, w aarbij door de gestroom lijnde 
vorm  van de onderkant toch geen grotere trekkracht nodig is.

Het behandelen van de zuigbuis met Venturikop
H et vizier van de V enturikop kan ongeveer 10° naar beneden 
uitslaan en geheel vrij naar boven opkiappen.
De w erking van de kop is het gunstigst, indien het vizier niet 
verder dan ongeveer 7° naar boven en 7° naar beneden be
weegt in zeegang of op een hobbelige bodem .

D it is voldoende voor een deiningscom pensatie van 2,5 a  3 m.
H et is dus raadzaam  om bij gebruik van de V enturikop de 
invalshoek m et de bodem  steeds zo constant mogelijk te hou 
den en wel ongeveer 30°. Om dit mogelijk te m aken m oet het 
ondereind van de buis een vaste hoek met de bodem  maken.
Bij de V enturikop behoort dan  ook een voorzetbochtstukje van 
15°. Indien dit gem onteerd zit zoals in fig. 6 aangegeven, kan 
men door de knik  van het cardan in te stellen met de tussenlier, 
zuigen op alle dieptes tussen ongeveer de halve en de volle 
zuigdiepte. Z onder gebruik van he t tussenstuk, dus m et de on
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derbuis op 30°, kan men op alle dieptes tussen plm. 1 /6  en 5 /6  
van de m axim um  zuigdiepte werken (fig. 7). V oor nog kleinere 
zuigdieptes kan m en het tussenstuk ondersteboven m onteren of 
het vizier w at verder laten uitklappen, wat bij deze geringe 
zuigdiepte geen bezw aar is.

Toepasbaarheid
De V enturikop kan met voordeel gebruikt w orden in de grond
soorten die gewoonlijk m et sleepzuigers gebaggerd worden, 
vooral in hard  gepakt zand en grint, doch ook in slib. Deze 
sleepkop is toepasbaar op alle sleepzuigers en vooral op die 
welke geen w aterspuiters o f m echanische m iddelen op de sleep
kop hebben.

Zoals blijkt uit fig. 2 en 3 is het effect het grootst op die sleep
zuigers die een lage vaarsnelheid hebben tijdens het sleep- 
zuigen, en die welke een klein debiet verpom pen door de zuig- 
leiding. Ook voor grote zuigdiepte kan de kop met voordeel 
w orden toegepast wegens de betere uitbuiting van het vacuüm. 
De V enturikop is iets langer en sm aller dan bijvoorbeeld de 
Californiëkop.
D oor de com pacte constructie blijft het gewicht beneden dat 
van de gebruikelijke sleepkoppen, zodat het norm ale hijsgerei 
gebruikt kan worden. H et ontw erp w ordt door een patent be
scherm d. 1HC H olland zal desgewenst gaarne verder inlich
ten over de toepassingsm ogelijkheden van de V enturikop op 
sleepzuigers.

Nederlands Normalisatie-instituut, 
Rijswijk (Z.H.)

Engelstalige norm  voor elektrische 
scheepskabels
Het N ederlands N orm alisatie-instituut 
heeft een Engelstalige norm  uitgegeven 
voor elektrische scheepskabels voor licht-, 
kracht- en besturingsinstallaties, geïso
leerd m et gevulcaniseerde polyetheen en 
etheen-propeen rubber, klasse CS 85. De 
titel is:

N E N  3356 - Cross-linked Polyethy
lene Insulated and Ethylene-Propy- 
lene Rubber Insulated Electric 
Cables for pow er, lighting and con
trol on board ships, class CS 85.

D e norm  behandelt achtereenvolgens: in 
leidende opm erkingen; algem ene eisen; 
specificaties voor leidingen; specificaties 
voor X LPE- en EPR -isolatie; specificatie 
voor CSP-om hulsel; specificatie voor 
vlechtwerk van staaldraad ; onderzoe
kingsm ethoden voor kabels en specifi
catie van onderzoekingsm ethoden. Een 
groot aantal aanhangels voor gespecifi
ceerde onderw erpen com pleteren de in- 
houd.
De norm , die 96 pagina’s telt, is verkrijg
baar bij h e t N ederlands N orm alisatie-in
stituut, Polakweg 5 te Rijswijk Z .H ., en

kost ƒ 2 1 ,— . Onderwijsinstellingen beta
len ƒ 10,50. Bij aantallen gelden belang
rijke kortingen.

Niet-gekalibreerde elektrisch gelaste 
kortschalmige kettingen  
Bij het N ederlands N orm alisatie-instituut 
is een norm ontw erp verschenen, betref
fende niet-gekalibreerde elektrisch ge
laste kortschalm ige kettingen. Het is:

O ntw erp N EN  3360 - N iet-gekali
breerde elektrisch gelaste kortschal

mige kettingen.

D it ontw erp sluit aan op N EN  3359 
„V oorschriften voor uit staal vervaardigd 
ketting en kettingw erk voor hijs- en trac- 
tiedoeleinden” . G estreefd is naa r een zo 
groot mogelijke overeenkom st met de 
ISO recom m endations:
R 1834 Short link chain for lifting pu r
poses - G eneral conditions of acceptance. 
R 1835 Short link chain for lifting pu r
poses - G rade 40 non calibrated chain for 
chain slings etc.
V oorts zijn in  bewerking ISO-recom m en- 
dations voor kettingen van grade 63 en 
hoger. Inm iddels heeft IS O /TC  111 be
sloten de aanduiding voor de ketting- 
kw aliteit in grades te vervangen door een 
klasseaanduiding door middel van letters.

A ldus w ordt voortaan aangeduid: grade 
40 met de letter M, grade 63 met de let
ter S, grade 80 m et de letter T.

Deze verschillende recom m endations zijn 
in één norm  samengevat. D aarnaast is 
nog opgenom en de kwaliteitsklasse C 
(grade 30). Bovendien heeft de com 
missie het noodzakelijk geacht de kettin 
gen vervaardigd van (min of m eer) ver- 
ouderingsgevoelig m ateriaal in de tabel
len 2 en 3 op  te nemen.

Deze laatste typen kettingen dienen dus 
volgens 11.3.5 van N E N  3359 periodiek 
te w orden gegloeid. De overgang op niet 
verouderingsgevoelig m ateriaal is nog 
lang geen voldongen feit en dit m ateriaal 
zal als zodanig nog lange tijd een be
langrijke plaats blijven innem en in de N e
derlandse kettingwereld.

V oor het opnem en van dynam ische krach
ten zijn breukspanningen en rek van grote 
invloed. In de norm  zijn voor elk van de 
verschillende klassen m inim um w aarden 
opgegeven.

Dit norm ontw erp is verkrijgbaar bij het 
N ederlands N orm alisatie-instituut, Po
lakweg 5 te Rijswijk Z.H ., en kost ƒ 4,— .

Onderwijsinstellingen betalen ƒ 2,— . Bij 
aantallen gelden belangrijke kortingen.

N E D E R L A N D S  
S C H E E P S S T U D IE C E N T R U M  
T N O ,  DELFT

Bespreking van rapport No. 170 S.
D e simulatie van de stuur- en m a
noeuvreer eigenschappen van een 
containerschip van de tweede ge
rade, door de heren G. M. A. 
Brum m er, ir. C. B. van de V oorde, 
ir. W. R. van W ijk en ir. C. C. 
G lansdorp.

Voorwoord
N a het in opdracht geven van een 
scheepstype da t aanzienlijk verschilde 
vergeleken m et de schepen w aarop de 
ervaring van de nautische staf van de 
betreffende rederij berustte, w erd de be
hoefte gevoeld van te voren inform atie 
te hebben over de specifieke stuureigen- 
schappen, dus voordat het schip in 
dienst zou w orden gesteld. H et betref
fende containerschip van de 2e generatie 
werd besteld door de K oninklijke N ed- 
lloyd bij de scheepswerf van „V an der

G iessen” ; het behoort to t een serie van 
vier zusterschepen.
Een belangrijk verschil tussen het ge
drag van dit schip en de gem iddelde 
stuur- en m anoeuvreereigenschappen 
w aarm ede gezagvoerders en stuurlie
den bekend w aren, w ordt veroorzaakt 
door het grote w indoppervlak van het 
containerschip.
Een m athem atisch model van het ma- 
noeuvreergedrag van dit schip, het t.s.s. 
A bel Tasman, werd gezam enlijk ontw or
pen door het Instituu t TN O  voor W erk
tuigkundige Constructies en het L abora
torium  voor Scheepsbouw kunde van de 
Technische Hogeschool D elft. D it m a
them atisch model w aarop de sim ulatie 
berust, bestaat uit de bewegingsvergelij
kingen van het schip in h e t horizontale 
vlak; de hydrodynam ische coëfficiënten 
werden experim enteel verkregen uit os- 
cillatieproeven m et een schaalm odel. 
E en speciale techniek werd toegepast 
om de invloed van de wind te bepalen, 
waarbij van een hydrodynam isch model 
gebruik werd gem aakt.

Destijds w erd juist de stuur- en ma- 
noeuvreersim ulator in D elft in gebruik 
genom en en het m athem atisch model 
werd op de hierm ede verbonden ana
loge com puter geïm plem enteerd. Een 
check na koppeling van het model m et 
het visuele beeld, uitgevoerd door de 
nautische deskundigen van de betreffen
de rederij verliep gunstig. H et bleek da t 
het gedrag van de com binatie schiproer- 
ganger, onder zelfs vrij extrem e condi
ties van wind en stroom  als zeer reëel 
werd ervaren.

In overleg m et nautische deskundigen 
werd een trainingsprogram m a opge
steld, w aarin voor een periode van 5 
dagen een verscheidenheid van m anoeu
vres werd opgenom en. E rvaring opge
daan door vele trainingsgroepen van 5 
a 6 m an, heeft aangetoond dat na eerste 
kennism aking en confrontatie m et de 
m ogelijkheden, zeer positief werd gerea
geerd waarbij met zeer grote gedegen
heid en ernst gebruik werd gem aakt van 
de ter beschikking staande faciliteiten.
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NEDERLANDSE VER EN IG IN G  V A N  T E C H N IC I OP SCHEEPVAARTGEBIED

Voorstel voor lezingen en excursies seizoen 1972-1973

N.B.

1. In verband met bijeenkomsten van het Technisch Motor Col
loquium is besloten om op de laatste donderdag van de maan
den september, november, februari, april en juni geen lezing 
te houden voor onze Vereniging.

2. Pasen 1973 op 22 en 23 april, Hemelvaartsdag 31 mei. Pinkste- 
ren op 10 en 11 juni.

3. Naar behoefte kan van het programma worden afgeweken.

Iloyd).
Productiebesturing en kostenbewaking, door 
ir. A. Boesten van Raadgevend Ingenieurs
bureau van Sandwijk N.V., Haarlem.
Productiebestiiring en kostenbewaking, door 
ir. A. Boesten van Raadgevend Ingenieurs
bureau van Sandwijk N.V., Haarlem.
Excursie naar Stork-Werkspoor Diesel B.V., 
Amsterdam.
.Machinery Break Downs", door Bryan K. 
Batten (Lloyd’s Register of Shipping).

Kostenaspecten rederij. Toekomstige scheeps- 
typen droge lading, door ir. E. Vossnack 
(Nedlloyd).
,.Berging van Schepen 11”, (met film), door 
medewerkers van Smit Tak.

Ervaringen bij de bouw van schepen op een 
overdekte helling, door de heer D. Barkmeijer. 
Gewenste vorm van samenspel tussen scheeps
werf en installateur van elektronische appara
tuur, door de heer W. Zijlstra.

dec. ’72 Vrije keuze*.
Amsterdam
14 dec.'72 (do)** „Some Research and Development activities
Rotterdam in Det norske Veritas with some reference to

exploration and exploitation in the North Sea”, 
door E. M. Q. R0ren, B.Sc. Ph.D. Head of 
R. & D. dep. of DNV.

5 jun. '73 (vr.) Nieuwjaarsreceptie.
Groningen

A. LEZINGEN
21 sept. ’72 (do)**
Rotterdam
29 sept. ’72 (vr)
Amsterdam

3 okt. ’72 (di)
Groningen

19 okt. ’72 (do)

26 okt. ’72 (do)
Rotterdam
27 okt. ’72 (vr)
Amsterdam
31 okt. ’72 (di)
Groningen

23 nov. ’72 (do)
Rotterdam
24 nov. ’72 (vr)
Amsterdam
28 nov. ’72 (dl)
Groningen
12 dcc. ’72 (di)
Groningen

25 jan. ’73 
Rotterdam
26 jan. ’73 
Amsterdam 
30 jan. ’73 
Groningen
8 febr. ’73

27 febr. ’73 
Groningen

1 mrt. ’73
Rotterdam
2 mrt ’73 

Amsterdam 
27 mrt. ’73 
Groningen

29 mrt. ’73 
Rotterdam
30 mrt. ’73 
Amsterdam 
25 april ’73
22 mei ’73
Groningen
24 mei ’73 
Rotterdam
25 mei ’73
Amsterdam

(do)

(vr)

(di)

(di)
(di)

(do)

(vr)

(di)

(do)

(vr)

(wo)
(di)

(do)

(vr)

,Draagvleugelboten en Hovercraft", door

Excursie naar Lips Schroevenfabriek, Drunen 
Netwerkplanning, door ...............

, door

Installeren, beproeven, onderhoud en erva
ringen m et hydraulische werktuigen, door me
vrouw G. Boer, Rekab, Groningen. 
„Verstelbare schroeven", door medewerkers 
Lips N.V.

Algemene Ledenvergadering 
Assurantieproblemen in de praktijk, door . . . .

Vrije keuze*. 

Vrije keuze*.

* Vrije keuze onderwerpen:
,,Bouwmethoden en routing in scheepsbouwbedrijven";
„Bouw van sleephopperzuiger”;
„Berging van schepen” (c.q. antieke schepen);
„Sociale aspecten van de zeevaart";
,,H avens en h a ven o n tw ikke lin g  in N ed erla n d ”.

** Samen met Sectie Scheepstechniek KIVI.

B. EXCURSIES
Zo mogelijk zuilen de volgende excursies worden gehouden:
1. Najaarsexcursie Stork-Werkspoor Diesel Amsterdam (na sep

tember 1972);
2. Lips Schroevenfabriek;
3. Amels N.V. Makkum (eventueel in combinatie met Algemene 

Ledenvergadering op 25 april 1973).

Bovenstaand programma zal in „Schip en Werf" 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.

Zoals liet hoofdbestuur reeds in het vooruitzicht heeft gesteld, zullen er enige excursies worden georganiseerd. Vastgesteld is nu een 
excursie naar Stork-Werkspoor Diesel B.V. te Amsterdam op donderdag 19 oktober 1972 en naar Lips Schroevenfabriek te Drunen op 
donderdag 8 februari 1973. Nadere bijzonderheden zullen in „Schip en Werf” worden gepubliceerd.

Nederlandse 
Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied
AFDELING G R O N IN G E N
Notulen van de vergadering van de afde
ling Groningen, gehouden in het Congres
gebouw R2000 te Groningen op 30 mei
1972.
Aanwezig: 1 spreker, 23 leden, waaron
der 4 bestuursleden, 1 hoofdbestuurslid, 1 
persvertegenwoordiger.
Voorzitter: de heer W. H. Elink Schuur
man.

1. De voorzitter opent om 20.15 uur de 
vergadering met een speciaal woord van 
welkom aan de spreker.
Bericht van verhindering werd ontvangen 
van de heren G. Smith en A. I. van Lo- 
huizen.
2. Wegens afwezigheid van de secretaris 
wordt het goedkeuren van de notulen van 
de vorige vergadering uitgesteld tot een 
later tijdstip.
3. Voordracht gehouden door de heer H. 
R. Hansen, Head of the structure section 
of Research and Development of Det norske 
Veritas.
De heer Hansen houdt zijn voordracht 
in de Engelse taal, waarbij aan de hand

van een groot aantal dia’s een overzicht 
wordt gegeven van de mogelijkheden, wel
ke het gebruik van de computer biedt, die 
in dit geval geprogrammeerd is op basis 
van de voorschriften van D.N.V.
Dat systeem wordt toegepast, waarbij men 
de te berekenen constructies onderverdeeld 
iij een groot aantal kleinere basiseenhe
den.
Het voordeel hiervan is dat hij het bere
kenen van andere constructies deze basis
elementen in de berekening ingepast kun
nen worden.

Het programma voor de kleinere schepen 
heeft als basis de voorschriften van D.N.V.
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voor schepen met een lengte kleiner dan 
98 meter.
Van de gelegenheid tot het stellen van vra
gen wordt gebruik gemaakt door de heren 
IflvSng, Vuursteen, Van Pelt en Kruiten.
Na een geanimeerde discussie dankt de 
voorzitter namens alle aanwezigen de heer 
Hansen voor zijn interessante voordracht.
4. Van de rondvraag wordt door geen der 
aanwezigen gebruik gemaakt. De voorzit
ter wekt de vergadering nogmaals op zich 
te beraden over suggesties voor te houden 
lezingen ea voorstellen tot het eventueel 
veranderen van de naam van onze vereni
ging.
5. Om 10.15 uur wordt de vergadering 
door de voorzitter gesloten.

NIEUWSBERICHTEN
A. Graysf
Op 12 augustus 3972 overleed te Dordrecht 
in de leeftijd van 66 jaar de heer A. Gruys, 
fabrikant Isolatiematerialen Dordtsehe As- 
bestfabriek „Merwede” te Dordrecht.
De beer Gruys was lid van de Nederland
se Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied.

Ir. 1. J . van Rietschotenf
Op 28 augustus 1972 overleed te Rotter
dam in de leeftijd van 77 jaar de beer ir. 
1. 1. van Rietschoten, oud-hoofddirec-
teur Van Rietschoten & Houwens* N.V. 
De heer Van Rietschoten was lid van de 
Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied,

Afscheid J. J. van der Roest
Op 3 oktober 1972 zal de beer J. 1. van 
der Roest, Senior Engineer- and Huil Sur- 
veyor to American Bureau of Shippfng, 
wegens het bereiken van de pensioengerech
tigde leeftijd, zijn werkzaamheden bij het 
Bureau beëindigen.
Op maandag 2 oktober a.s. is er op het 
kantoor, Glashaven 8b te Rotterdam, tus
sen 16.00 en 18.00 uur, gelegenheid van de 
heer Van der Roest afscheid te nemen.

25-jarig jubileum S. Hollander
Op donderdag 14 september 1972 herdacht 
de heer S. Hollander, adjunct-directeur 
en hoofd technische dienst bij de Interna
tionale Navigatie Apparaten N.V. te Rot
terdam, de dag, waarop hij 25 jaar aan ge
noemde vennootschap verbonden was.
Op genoemde dag werd een receptie ge
houden in het Skyway Euromotel bij het 
vliegveld Zestienhoven te Rotterdam, van
16.00 tot 18.00 uur.

Nieuw adres van Sempress N.V. in België
Sempress België, een dochteronderneming 
van N.V. Machinefabriek Sempress voor 
pneumatiek, hydrauliek, mechanisering, 
automatisering en afstandsbediening te Hen
drik Ido Ambacht, heeft een nieuw pand 
betrokken aan de Antwerpsestraat 202 te 
Mortsel (België).

40-jarig bestaan van het Nederlands 
Scheepsbouwkundig Proefstation 
Wageningen
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan 
van het Nederlands Scheepsbouwkundig 
Proefstation te Wageningen, had op woens
dag 30 augustus 1972 in de Ridderzaal te 
’s-Gravenhage een internationale jubileum
bijeenkomst plaats.
Deze bijeenkomst werd bijgewoond door 
ongeveer 250 gasten uit 22 verschillende 
landen.
Na een woord van welkom door de heer 
I. W. Hupkes, voorzitter van het Alge

meen Bestuur van het NSP, hield de 
staatssecretaris van „Verkeer en Water
staat”, dr. R. H. J. Kruising», een rede, ge
titeld: Scheepvaart en Scheepsbouw in
perspectief.
Elders in dit nummer vindt men een ver
slag van deze rede.
Aan de rede die de directeur van het 
NSP, prof. dr. ir. J. D. van Manen, bij die 
gelegenheid uitsprak, wordt het volgende 
ontleend:
De sleeptanks van Froude in Torquay 
en Tideman in Amsterdam in de 19e eeuw 
kunnen worden beschouwd als de eerste 
centra voor wetenschappelijke dienstverle
ning aan de industrie op scheepsbouwkun
dig gebied.
Hun activiteiten waren voornamelijk be
perkt tot de weerstand en voortstuwing 
van schepen, het oudste terrein van 
scheepsbouwkundig onderzoek.
Dit duurde tot ongeveer 1930, tot „sleep
tanks” hun onderzoek uitbreidden tot proe
ven in golven om hydrodynaniische be
lastingen en exitatiekrachten op de romp 
te bepalen, in  1932 werd het NSP opge
richt. De eerste directeuren waren prof. 
ir, L. Troost (1932-1952) en prof. dr. ir. 
W. P. A. van Lammeren (1952-1972).
De na-oorlogse ontwikkelingen in de
scheepsbouwkunde droegen in sommige 
perioden een explosief karakter. De groei 
van het Nederlands Scheepsbouwkundig
Proefstation is een representatief voor
beeld voor de ontwikkeling van de we
tenschappelijke industriële dienstverlening 
op scheepsbouwtechnisch gebied.
Het Nederlands Scheepsbouwkundig Proef
station is een onafhankelijke stichting zon
der winstoogmerk. Het produkt is een tech
nisch wetenschappelijk rapport voor de 
scheepsbouw- en scheepvaartindustrie. De 
wijze van leiding geven en de omstandig
heid van nagenoeg of helemaal geen sub
sidie, zijn bevorderlijk geweest voor een 
hoog wetenschappelijk niveau en een in
dustriële sfeer, waarvan de combinatie zeer 
gunstig was voor de ontwikkeling van het 
NSP. Nieuwe gebieden van industriële 
dienstverlening zijn gevonden in gespecia
liseerd werk, dat door de industrie gedele
geerd wordt. Van alle activiteiten van het 
proefstation is ongeveer 25 procent ge
wijd aan fundamentele research en aan 
research om de bestaande methoden van 
onderzoek in de diverse afdelingen te ver
beteren. Deze research werd gefinancierd 
door de regering, de industrie en de stich
ting zelf.
In bet geheel van laboratoria van het 
NSP is een bedrag van 24 miljoen gulden 
geïnvesteerd, waarvan 17 pet is verstrekt 
door overheid en bedrijfsleven, 50 pet is 
betaald uit de opbrengst van opdrachten en 
33 pet is geleend.
De vacuiimtank in Ede vraagt een investe
ring van 32 miljoen gulden waarvoor een 
lening bij diverse banken, onder garantie 
van de overheid, werd aangegaan.
De staf van het proefstation bestaat uit 
330 medewerkers, waarvan 65 een hogere 
beroepsopleiding gevolgd hebben.
Na afloop van de bijeenkomst in de Rid
derzaal begaven de genodigden zich naar 
Ede voor een lunch, waarna excursies 
volgden naar de Vacuiimtank te Ede en 
het NSP te Wageningen.
De dag werd besloten met een ontvangst 
in het Rijksmuseum op uitnodiging van de 
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 
en Burgemeester en Wethouders van Am
sterdam.

75 jaar koeltechniek
Op 1 september 1972 bestond de Deense 
fabriek van compressoren en koelinstalla
ties Thomas Ths, Sabroe & Co. l td. 75 jaar. 
In een brochure, verspreid door Sabroe 
Nederland N.V. te Alphen a.d. Rijn, wordt 
hieraan aandacht geschonken,

Puhiikatics Staatsblad
Verschenen is Staatsblad 415 waarin wordt 
afgekondigd Rijkswet van 23 juni 1972 
(Rijkswet Vaarplicht), houdende vaarplieht 
in geval van oorlog, oorlogsgevaar enz. 
Verschenen is Staatsblad 416 waarin wordt 
afgekondigd Rijkswet van 23 juni 1972 
IRijkswet Noodvoorziening Scheepvaart), 
houdende voorzieningen op het gebied van 
de zeescheepvaart in buitengewone omstan
digheden.

Lips Propeller Symposium 1973
Lips Propeller Works of Drunen, Holland 
are organizing their second Propeller Sym
posium on the lOth and the l l th  of May
1973. The objective of the Symposium is 
to bring those together who are active in 
marine propulsion and to enhance mutual 
understanding.
The central theme of the symposium is the 
linkage of theory and practice in the field 
of marine propellers.
Papers will be presented by:
T. W. Bunyan

P & O Research and Development Co. 
Ltd.

A. F. van Hall 
Lips Propeller Works.

C. A. Johnsson
Swedish Ship Model Basin.

Prof. J. E. Kerwin
Massachusetts Institute of Technology.

P. van Oossanen 
Netherlands Ship Model Basin.

C. Pronk
Lips Propeller Works.

E. M. O. Rpren
Det norske Veritas Research Dept.

H. Tanibayashi
Mitsubishi Heavy Industries,
Nagasaki Technical Institute.

Chairman of the Symposium will be:
Prof. J. D. van Manen 

Netherlands Ship Model Basin.
The programme includes a visit to the 
vacuum lank of Netherlands Ship Model 
Basin and a demonstration of propeller 
production techniques.
The symposium will be held in the con
ference Hall of Lips Autotron — exhibition 
of vintage cars — Drunen, Holland.
Those interested may obtain further in
formation from Lips Propeller Works, 
Drunen, Holland.

Bond voor Materialenkcnnis, ’s-Gravenhage 
Roestwerende dispersielakken
In haar eerste bijeenkomst van het seizoen 
1972-1973 houdt de Nederlandse Vereni
ging van Verftechnici (NVVT) — sectie van 
de Bond voor Materialenkennis — een dis
cussie over roestwerende dispersielakken.
De bijeenkomst wordt gehouden in één van 
de Iocaliteiten van BASF Nederland N.V., 
Kadestraat 1 te Arnhem.
Zij vangt aan te 15.30 uur op donderdag 
28 september a.s. De discussie zal worden 
ingeleid met een voordracht van dr. H. 
Disselhoff (BASF, AG-Ludwigshafen) die 
tot titel zal hebben:
„Korrosionsschutz mit Kunststoffdisper-
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sionsfarbcn”.
Nadere inlichtingen verstrekt het bureau 
van de Bond voor Materialenkennis, Stad- 
houderslaan 28, Postbus 9321, Den Haag. 
Tel: 070-394930 .

Eerste paal voor tweede uitbreiding 
Sandvik Staal Schiedam
Op het industrieterrein aan de ’s-Grave- 
landseweg te Schiedam is op maandagmid
dag 28 augustus 1972 om 15.40 uur de 
eerste paal voor de tweede uitbreiding van 
Sandvik Staal N.V. geslagen door de heer
H. Roelfsema, burgemeester van Schiedam. 
Hij verrichtte deze handeling in aanwezig
heid van o.m. wethouder C. J. M. Bolmers. 
Sandvik Staal N.V. behoort met nog 48 
dochtermaatschappijen tot het Zweedse 
concern Sandvik AB te Sandviken. De tota
le Sandvik Groep telde in 1971 bijna 19.000 
werknemers, waarvan ruim 11.000 in Zwe
den. De omzet van de Groep bedroeg vorig 
jaar j  1133 mln.
De Nederlandse vestiging startte in 1949 
te Rotterdam en vestigde zich in 1963 in 
Schiedam. Het bedrijf telde toen 43 werk
nemers (momenteel 70). In 1967 vond de 
eerste uitbreiding plaats.
Het huidige vloeroppervlak van Sandvik 
bedraagt 2600 m2. Deze tweede uitbreiding, 
bouwkosten ca. ƒ 1,5 mln, omvat 2100 m2 
vloeroppervlak,
Ir. S. van Duin (B.N.A.), Rotterdam 
— architect van het bestaande pand — 
heeft eveneens het nieuw te bouwen com
plex ontworpen. De hoofdaannemer is 
Kuypers Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. 
te Schiedam. De oplevering vindt plaats in 
juni 1973.
De uitbreiding vloeit o.m. voort uit de 
algemene tendens bij de staalverbruikers 
om zelf minder voorraden te houden, maar 
meer gebruik te maken van de voorraden 
van de leveranciers. Schaalvergroting is 
daarom bij Sandvik noodzakelijk geworden. 
Ook het assortiment binnen de verschillende 
produktgroepen is sterk uitgebreid.
Met gebruikmaking van moderne hulpmid
delen in de magazijnen kan een optimale 
efficiency gehandhaafd worden bij de be
handeling van het grotere tonnage.

Oprichting Pipecon B.V.
De Amsterdumsche Ballast Bagger en 
Grond N.V. (werkmaatschappij Bal!ast-Ne- 
dam Groep N.V.), Hijs- en Transport maat
schappij Goedkoop N.V. (werkmaatschap
pij Mammoet Transport N.V.) en N.V. 
Waterwerken De Ruiter (dochteronderne
ming N.V. Aannemingsmaatschappij v.h. fa.
C. de Ruiter) hebben gezamenlijk opge
richt Pipecon B.V. Naast het leggen van 
grote kabel- en leidingzinkers in Nederland 
zal deze vennootschap zich gaan bezig
houden met het leggen van kabel- en lei
dingzinkers in het buitenland. In Pipecon- 
hebben de drie participanten, behalve ma
terieel, ook hun know-how en ervaring op 
hun specifieke vakgebieden gebundeld. Bag
ger en Grond als specialist in de bagger
techniek, Goedkoop als deskundige in 
zware transport- en hijswerkzaamheden te 
land en te water en Waterwerken De 
Ruiter als specialist in het leggen van ka
bels, buisleidingen en zinkers.
De nieuwe onderneming heeft inmiddels 
zijn eerste werk aangenomen: in opdracht 
van de N.V. Nederlandse Gasunie zal Pipe
con een vier kilometer lange zinker in het 
Haringvliet gaan leggen.

Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw, 
Rotterdam
In augustus 1972 bedroeg het aantal be
zoekers aan het museum 1620 en aan de

bibliotheek 279. Voorts werden er 1466 
boeken uitgeleend en 294 inlichtingen ver
strekt.

Nieuwe opdrachten
Een Amerikaanse dochteronderneming 
van de bekende Deense reder A. P, M0ller 
heeft IHC Holland-Le Tourneau Fabrica- 
tors Ltd. (waarin IHC Holland voor 75 pet 
geïnteresseerd is) opdracht gegeven tot de 
bouw van een z.g. new generation boor
eiland ter waarde van meer dan 30 mln 
gulden. De bouw zal plaatsvinden op haar 
Ingleside werf in Texas.
De „new generation” booreilanden van 
IHC Holland onderscheiden zich van an
dere typen booreilanden, doordat het pon
ton, met een volle belading van 3000 ton, 
langs de poten omhoog kan klimmen met 
een constante snelheid van 21 m per uur. 
Dit is vooral belangrijk wanneer er ge
werkt moet worden in gebieden waar zware 
weersomstandigheden heersen.
De boortoren van deze eilanden is zo
danig geconstrueerd, dat zij tevens dienst 
kan doen als kraan. Het is dan mogelijk om 
de bovenste delen van de poten van het 
eiland, die een lengte hebben van elk 27,5 
m, te demonteren en aan dek te plaatsen. 
Zijn deze delen van poten eenmaal ge
monteerd, dan kan het eiland tot op een 
waterdiepte van meer dan 90 m werken. 
Daarbij kan dan nog geboord worden tot 
meer dan 7600 m diepte.
Het booreiland zal eind 1973 worden af
geleverd en op de Noordzee ingezet wor
den.

Baggermaatschappij J. P. Broekhoven B.V. 
te Zeist heeft aan Verolme Scheepswerf 
Heusden N.V. (lid van de Rijn-Schelde- 
Verolme Groep) de bouw van een sleep
hopperzuiger opgedragen.
De hoofdafmetingen en voornaamste tech
nische bijzonderheden van het schip zijn als 
volgt:
lengte over alles ca. 103 m, lengte tussen 
de loodlijnen 95 m, breedte op de spanten 
18 m, holte in de zijde 8,15 m, diepgang 
7,15 m, zuigdiepte 22 m, laadruiminhoud 
ca. 4550 m3, lading 6800 ton.
Het vaartuig zal worden gebouwd onder 
toezicht van Bureau Veritas en de Scheep
vaart Inspectie.
De voortstuwing zal geschieden door 4 
stuks scheepsdieselmotoren, elk met een 
vermogen van ca. 1100 pk terwijl het schip 
wordt uitgerust met 2 verstelbare schroe
ven. In het voorschip wordt een elektrisch 
gedreven boegschroef aangebracht. Voorts 
wordt het schip voorzien van:
a. 2 zuigbuizen met een diameter van 800 
mm 0  en 2 zandpompen, die elk worden 
aangedreven door een dieselmotor met een 
vermogen van ca. 1100 pk,
b. een hopperleegzuiginrichting en een 
walpersinstallatie.
c. een jetinstallatie op de hopperleegzuig
inrichting,
d. 18 horizontaal schuivende bodemklep- 
pen.
Het vaartuig is geschikt voor het uitbag
geren van vaargeulen tot een maximale 
diepte van 22 m (voorzieningen zijn getrof
fen voor het eventueel baggeren op grotere 
diepten wanneer dit wenselijk zou blijken) 
en voor het transporteren en aan de wal 
persen van de uitgebaggerde specie. Het 
schip kan overal ter wereld ingezet wor
den; daartoe zal de gehele uitrusting tevens 
geschikt zijn voor eventuele dienst in de 
tropen.
De accommodatie in het schip zal geschikt 
zijn voor in totaal 34 personen.
Als nautische apparatuur wordt geïnstal
leerd:

elektrisch log, radio-installatie, radarinstal- 
latie, gyrokompas, automatische piloot en 
uitgebreide installatie voor controle van 
het baggerproces.

Tewaterlatingen
Op 25 augustus jl. heeft de geslaagde te
waterlating plaatsgevonden van het m.s. 
Jeanette Helleskov bij Bodewes’ Scheeps
werven N.V. te Martenshoek, lid van de 
„Nescos-groep”, dat wordt gebouwd voor 
Deense rekening.
Het schip is van het shelterdek type en 
meet ±  1300 dw. ton.
De belangrijkste afmetingen zijn:
1.1. 66,50 m, breedte 11,80 m, holte 3,74/ 
6,77 m.
De voortstuwing zal geschieden door een 
6 cilinder Deutz motor van 1100 pk.
De bouw geschiedt onder toezicht van Bu
reau Veritas en de Deense Scheepvaart 
Inspectie.
Op de vrijgekomen helling zal de kiel wor
den gelegd voor een zusterschip eveneens 
voor Deense rekening.

Op 25 augustus jl. heeft bij Scheepswerf 
Barkmeijer te Vierverlaten vanaf de over
dekte bouwhelling de geslaagde tewaterla
ting plaatsgevonden van de brandblusboot 
Sabil, gebouwd voor Pakistaanse rekening. 
Deze opdracht werd geboekt door Cono- 
ship,
De hoofdafmetingen zijn:
l.o.a. 27,45 m, 1.1. 24,77 m, breedte op bui
tenkant spant 6,70 m, holte in de zijden 
3,96 m.
In de machinekamer staan opgesteld 2 
hoofdmotoren fabrikaat M.T.U., 650 pk bij 
1600 omw./min.
Aan de achterzijde drijven deze motoren 
via vloeistofkoppelingen en reductiekeer- 
koppelingen (reductie 1 : 7) elk een schroef 
aan.
Aan de voorzijde worden 2 brandbluspom- 
pen aangedreven.
Tevens staan nog 2 dieselmotoren opge
steld van eenzelfde fabrikaat van 400 pk 
bij 1600 omw./min., die eveneens 2 brand- 
bluspompen aandrijven.
Er worden op hoge posities 5 brandblus- 
monitoren opgesteld, met zeer grote capa
citeit.
Deze monitoren zijn vooral ingericht voor 
het blussen met schuim.
Behalve bovengenoemde blusinstallatie staan 
tevens nog opgesteld een COo installatie 
en een poederblusinstallatie.

Op 2 september 1972 liep bij de Werf Van 
der Giessen-De Noord te Krimpen a.d. IJs- 
sel met goed gevolg te water het m.s. 
G.A. Walker, bestemd voor Canadian Pa
cific (Bermuda) Ltd.
De hoofdafmetingen van deze 30.000 ton 
produktentanker zijn:
lengte over alles 170 m, lengte tussen lood
lijnen 162 m, breedte 26 m en holte 14,45 
m.
De G.A. Walker is de eerste van drie 
schepen welke Canadian Pacific (Bermuda) 
bij Van der Giessen-De Noord heeft be
steld.
Na de tewaterlating en de doopplechtig
heid, verricht door mrs. R. Haupt, deelde 
de heer W. J. Stenason, vice-president van 
Canadian Pacific mede, opdracht te hebben 
gegeven aan de werf voor de bouw van 2 
tankschepen van 30.000 ton ter waarde van 
75 miljoen gulden.
De heer J. U. Smit, één der directeuren 
van Van der Giessen-De Noord, vermeldde 
dat de werven nu voor de komende jaren 
van werk is voorzien omdat Petroleos Mexi- 
canos eveneens drie soortgelijke produkten- 
tankers heeft besteld.
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