
Overneming van artike len  enz. zonder 
toestemming van de uitgevers is ver
boden.

Jaarabonnement (bij vooru itbetaling) 
ƒ 36.40. buiten Nederland f  60,— . losse 
nummers f  2,60, van oude jaargangen 
ƒ3,10 (a lle  prijzen incl. B.T.W.).

UITGEVERS WYT —  ROTTERDAM-6

Tel. 25 45 00 *, P ieter de Hoochweg 111, 
Telex 21403. Postrekening 58458

I.s c h i p  e n  w e r f
14-DAAGS TIJDSCHRIFT. GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW. SCHEEPVAART EN HAVENBEUNGEN 

ORGAAN VAN :
NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED -  CENTRALE BOND 
VAN SCHEEPSBOUWMEESTERS IN NEDERLAND -  NATIONAAL INSTITUUT VOOR SCHEEP
VAART EN SCHEEPSBOUW -  NEDERLANDS SCHEEPSBOUWKUNDIG PROEFSTATION

REDACTIE : ir. J. N. Joustra, prof. ir. J. H. Krietemeijer, prof. dr ir. W. P. A. van Lammeren en 
J. G. F. Warris —  REDACTIE-ADRES : Burg. s'Jacobplein 10, Rotterdam-2, Telefoon 36 54 17

VEERTIGSTE JAARG ANG  — 13 A PR IL  1973 — N O . 8

IN DRIE M A A N D E N  W ER D  VEERTIG MILJOEN TO N  
SCHEEPSRUIMTE BESTELD

Volgens „W orld Ships on O rder” —  uit
gave van F airp lay  Publications Ltd in 
Londen —  werden in de periode novem- 
ber-decem ber-januari door de wereld- 
scheepsbouwindustrie contracten afgeslo
ten voor de bouw van 438 koop
vaardijschepen m et een gezam enlijk 
draagverm ogen van 39,96 mln ton. Dit 
is een „all-tim e” record. N og nim m er 
werden in een periode van drie m aan
den zoveel opdrachten  verkregen, en het 
moge als een krachtig bewijs gelden voor 
de hoogconjunctuur op de nieuwbouw- 
m arkt. Deze gigantische orderboeking 
is des te m erkw aardiger, om dat de d aa r
aan voorafgaande periode van drie 
m aanden m et het laagste cijfer sinds ge
ruim e tijd uit de bus was gekomen.

Van de nagenoeg veertig mln ton dead- 
weight aan scheepsruim te die in de on
derhavige periode werden geboekt, be
staat ruim  35 mln ton  uit tankscheeps- 
ruim te of rond 87 percent. D e overige 
vijf mln ton bevat 700.000 ton aan droge 
ladingschepen, 117.000 ton aan contai
nerschepen, 1,23 mln ton aan ore/oil 
carriers en obo-schepen en 2,65 mln ton 
aan bulkcarriers, o f respectievelijk 101, 
7, 10 en 73 eenheden. De 35 miljoen 
ton tankscheepsruim te is verdeeld in 90 
eenheden van 150.000 ton dw en gro
ter van to taal 26,43 mln ton en 147 
kleiner dan 150.000 ton dw van samen 
1,23 m ln ton dw. De levertijden van de 
in de genoem de periode van drie m aan
den variëren  van 1973 to t 1980. De 
grootste afleveringen zijn geconcentreerd 
in de jaren  1974 met 17,47 mln ton, 
1975 met 13,39 mln ton en  1976 met 
4,07 m ln ton. Om enig m isverstand te 
voorkom en leggen wij er de nadruk op, 
dat deze cijfers betrekking hebben op de 
scheepsruim te die in de betreffende pe
riode werd besteld, dus niet tevens op 
die welke al eerder werd gecontracteerd.

H et zal niem and verw onderen dat het 
ieeuwendeel van deze 40 m ln ton aan 
nieuwe opdrachten  bij de Japanse

scheepswerven is terechtgekom en, nam e
lijk rond 58 percent o f ruim  23 mln ton, 
verdeeld over 26 droge ladingschepen 
van sam en 0,23 mln ton dw, 53 tankers 
groter dam  150.000 ton van totaal 14,79 
mln ton, 79 tankers kleiner dan 150.000 
ton van totaal 6,04 mln ton, 43 bulk
carriers van sam en 1,37 mln ton en 4 
ore/oil-carriers en obo-schepen van sa
men 0,67 m ln ton. Z onder overdrijving 
kan gesteld worden dat Japan  in staat 
is geweest een indrukw ekkend aandeel 
van de orders die op de m arkt w aren in 
de w acht te slepen.

Bij de scheepsbouwers in de W estduitse 
Bondsrepubliek is 4,5 mln ton uit het 
totaal van 40 m ln terecht gekom en, en bij 
de Zweedse werven 3 mln ton. De Britse 
scheepsbouwers brachten het niet verder 
dan ruim  twee miljoen ton, een fractie 
beter dan wat de Spaanse konden ver
werven. Italië, N oorw egen en D enem ar
ken konden elk m eer dan een miljoen 
ton boeken.

En welk deel kregen de N ederlandse 
werven uit het record  van veertig mln 
ton? Nul kom m a nul, als we tenm inste 
de zes schepen van totaal ruim  17.000 
ton dw die geboekt werden niet m eere
kenen. Dit is inderdaad een bedroevend 
resultaat, en da t is dan nog eufemistisch 
gezegd. H et is beter om ronduit te stel
len dat de N ederlandse scheepsbouwin- 
dustrie het kennelijk ergens af heeft la 
ten weten. H et is moeilijk het anders 
te zeggen. N ederland speelt w at zijn 
scheepsbouw betreft in de wereld op het 
ogenblik niet m eer mee. Wij willen hier 
dan een aantal zeer gespecialiseerde w er
ven buiten beschouwing laten.

H et orderboek van de N ederlandse 
scheepsbouwindustrie heeft in het afge
lopen jaar een aderlating ondergaan als 
gevolg van het feit, dat de afgeleverde 
opdrachten bij lange na niet w erden ge
dekt door nieuwe contracten . D e werven 
zijn hun orderboeken aan het afw erken.

Als er voortdurend orders die gereed
kom en afgaan en er kom t niets bij dan 
is de einduitkom st op de duur nul. Die
17.000 ton die in een periode van drie 
m aanden werden geboekt zetten geen zo
den aan de dijk. H ebben de N ederlandse 
werven zich uit de m arkt geprijsd? Laat 
de produktiviteit van de werven te wen
sen over?

N iettem in ziet de RSV-Groep de toe
komst met optim ism e tegemoet. Dit 
blijkt uit de woorden gesproken door ir. 
J. van der M eer, lid van het bestuur van 
de groep, ter gelegenheid van de stapel
loop van een 231.000 tons m am m oet- 
tankcr op de w erf te Rozenburg. Hij 
zeide o.m. dat er in de vraag naar nieuw 
te bouwen tankers in de afgelopen m aan
den een lichte verbetering is ingetreden.

Dit lijkt ons een onderschatting van de 
situatie die wij hierboven uiteen hebben

Inhoud van dit nummer:

In drie m aanden werd veertig m il
joen ton scheepsruim te bestel.I

H overcraft —  a survey on the tech
nical state o f the art door D. R. 
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Torsietrillingen in scheepsvoort- 
stuw ingsinstallaties door ir. G. B. 
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Necessity for international control 
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gezet. Als wij dan, aldus ir. Van der 
M eer, onze gunstige Icveringsmogclijkhe- 
den in aanm erking nem en, geloven wij 
dat wij in een goede positie verkeren om 
op tijd —  wij hebben ruim te om op- 
drachten  te accepteren voor V LC C ’s tot 
aan 310.000 ton dcadw eight voor leve- 
ring in 1975 —  nieuwe orders te o n t
vangen.

Ir. Van der M eer bepleitte voorts een 
consequentie en volledige geïntegreerde 
Europese scheepsbouw- en schecpvaart- 
strategie, om  in staat te zijn beide be
drijfstakken een aanvaardbare en veel
belovende toekom st te garanderen. Deze 
gedachten zijn niet nieuw. Ze zijn al eer
der geuit en zeker m et betrekking tot 
de scheepvaart. T o t dusver zijn er echter 
nog geen belangrijke stappen onderno
men om deze eenheid te realiseren. H et 
is ook geen zaak die van vandaag op 
m orgen kan geschieden. H et is echter 
wèl een zaak die haast heeft, w ant alleen 
een krachtig Europees scheepvaart- en 
scheepsbouwblok zal op de duur in staat 
zijn de m oordende Japanse concurrentie 
met kans op succes het hoofd te bieden.

H oe dit zij, het is betreurensw aardig om 
te m oeten constateren  dat de nieuw- 
bouw hausse to t dusver aan de N ederland
se werven voorbij gegaan is, om w at voor 
reden dan ook, terwijl onze werven juist 
een krachtige injectie m et nieuwe op 
drachten nodig hebben om ook in een 
niet al te ver verw ijderde toekom st het 
em plooi te kunnen verzekeren. H et lijkt 
echter een bedenkelijke zaak. Als N e 
derland er niet in slaagt in een recente 
periode van drie m aanden w aarin een 
record aan ta l opdrachten  werd geplaatst 
ook m aar iets belangrijks te bem achtigen, 
lijkt er voorshands geen aanleiding om  
te veronderstellen dat dit in een aan 
sluitende periode wèl het geval zou zijn, 
afgezien dan van de betere levertijden 
die de RSV-groep thans kan bieden voor 
1975. E r w erden voor dat jaa r in de 
genoem de recente periode echter reeds
13,40 mln ton  deadw eight geboekt en 
daar was geen ton  nieuwbouw van een 
N ederlandse w erf bij.

De gang van zaken in het scheepvaart

bedrijf geeft op het ogenblik zeker aan 
leiding to t de veronderstelling dat er 
ach ter het con tracteren  van nieuwbouw- 
opdrachten  niet a bout po rtan t een punt 
is gezet. De vele orders die in februari 
werden geplaatst bewijzen dit. Op het 
ogenblik is het op de nieuw bouw m arkt 
wat rustiger, m aar de vraag naar scheeps- 
ruim te op de v rachtenm ark t blijft toene
m en; de opgelegde tonnage verm indert 
snel en binnen afzienbare tijd is er a l
leen nog m aar scheepsruim te opgelegd 
die niet m eer econom isch geëxploiteerd 
kan worden. O nder deze om standighe
den is de verw achting gerechtvaardigd 
dat het verstrekken van opdrachten ge
regeld zal w orden voortgezet.

H et is vooral de olie-industrie die de 
scheepsbouw dom ineert. D e cijfers van 
Fairplay zijn er om  het te bewijzen. Van 
de veertig m iljoen ton die in drie m aan
den tijd werd besteld bestaat niet m inder 
dan 88 percent uit tankscheepsruim te. De 
tonnage in de V LCC-klasse bedraagt 
tw eederde van het to taal, terwijl tankers 
kleiner dan 150.000 ton deadw eight nu
meriek de grootste groep vorm en. N iet
tegenstaande vorm de de bestelde droge 
lading ru im te in de vorm  van bu lkcar
riers het hoogste totaal voor deze groep 
in drie m aanden met 73 eenheden van 
samen 2,6 mln ton draagverm ogen.

De dezer dagen gepubliceerde ha lfjaar
lijkse statistiek van Davies & Newm an 
Ltd te Londen legt nog eens flink de 
nadruk op de rol van de tankervaart 
in de wereld. De w ereldtankervloot be
stond aan het begin van dit jaa r uit 216,5 
m ln ton  draagverm ogen. Dit betekent 
sinds m edio vorig ja a r  een expansie met
14,5 mln ton of met 7,2 pet. In de laa t
ste zes m aanden van 1972 w erden aan  de 
vloot 97 nieuwe eenheden toegevoegd 
met een gezam enlijk draagverm ogen 
van 15,72 mln ton  deadweight, hetgeen 
een gem iddelde van ongeveer 162.000 
ton per eenheid betekent. Een m iljoen 
ton tankscheepsruim te ging in dezelfde 
periode naar de sloper, terwijl twee sche
pen van 50.000 ton  w erden verbouw d 
voor andere doeleinden. E r gingen vijf 
schepen van sam en 324.000 ton ver
loren. N a aftrek  van deze drie posten

resteert de reeds genoem de netto-uitbrei- 
ding van 14,5 mln ton.

De op 1 januari van dit ja a r  in aan 
bouw en bestelling zijnde tankscheeps
ruim te bedroeg volgens het overzicht 
134,53 mln ton deadweight, verdeeld 
over 820 eenheden van 7000 ton dw en 
groter. Vergeleken met medio vorig jaar 
betekent dit een groei m et 9,84 mln ton.

Bij het totaal inbegrepen zijn 369 sche
pen van elk 200.000 ton  of groter, een 
respectabel aantal.

Begin van dit ja ar was de situatie w at de 
levering betreft aldus: 20,14 mln ton in 
1973; 23,30 mln ton in 1974; 19,70 mln 
ton in 1975; 3,81 mln ton in 1976 en 
0,35 m ln ton  in 1977. nm iddels zijn, 
zoals we hebben gezien in de gegevens 
van F airp lay  Publications, de jaren w aar
in w ordt geleverd reeds uitgelopen tot 
en met 1980, als gevolg van de opdrach
ten die na 31 decem ber vorig ja a r  wer
den geboekt.

Een analyse n aa r leeftijd toont aan, dat 
60-89 pet van de w ereldtankervloot werd 
gebouwd in de jaren  1966-72, en 30-73 
pet in de jaren  1956-65.

H et is wellicht nog interessant te ver
m elden, dat van de tankscheepsruim te 
die op 1 januari van dit ja a r  in aan 
bouw en bestelling was rond 35 mln voor 
rekening is van oliem aatschappijen en 
iets m inder dan 100 mln ton  voor die 
van onafhankelijke reders.

Ruim de helft van de thans in aanbouw  
en bestelling zijnde tankertonnage is ge
contracteerd  m et Japanse werven, nam e
lijk goed 51 pet. D aarna volgt Zweden 
met nagenoeg 11 pet, W est-D uitsland 
m et 6,32 pet, Spanje m et 5 pet, D ene
m arken m et 4,53 pet, N oorw egen m et 
4,28 pet, F rankrijk  m et 3,42 pet en het 
V erenigd K oninkrijk  met 2,81 pet. V oor 
de N oorse vlag w ordt de meeste tan k er
tonnage gebouwd, nam elijk 21,84 mln 
ton  of m eer dan  16 pet van het totaal.

V oor de Japanse vlag is 14 m ln ton be
stem d en voor de Britse 13,70 m ln ton.

(vhk)

TEC H N ISC H E INFO R M ATIE
11 HO B.V., Schiedam 
Airconditioning voor coasters
In het Danfoss Journaal 2/72 komen tech
nische gegevens voor van een airconditio
ning voor coasters.
Geïnteresseerden kunnen dit journaal aan
vragen bij 1THO B.V., Nieuwe Haven 249, 
Schiedam.

ARCA ’Stoominantel afsluiter'
Bij media, die bij een normale omgevings
temperatuur tot stollen neigen of ook ter 
voorkoming van condensatie bij gassen moe
ten pijpleidingen en armaturen met stoom- 
mantel uitgevoerd worden.
De ARCA-Regler G.m.b.H., in Ne
derland vertegenwoordigd door Hollinda

B.V. te ’s-Gravenhage, biedt hiertoe een 
Regel- en schakel afsluiter aan met ver
warmde buitenmantel.
Al naar gelang de opgave kan alleen het 
afsluiterhuis of ook de bovenflens ver
warmd worden. Vooral afsluiters met balg- 
afdichting 'below seal’ worden vaak uit
gerust met een verwarmde bovenflens.
Als verwarmingsmedium wordt meestal 
stoom, heet water of olie gebruikt. Van
wege de bekende nadelen van schroefver
bindingen bij temperatuur schommelingen, 
worden de verwarmingsaansluitingen in de 
meeste gevallen met flenzen uitgevoerd.
De verwarming garandeert een goed en be
trouwbaar functioneren van de afsluiter on
der alle omstandigheden en blijft eenvou
dig te demonteren. De samenstelling van

het ventiel uit standaard onderdelen blijft 
eveneens gehandhaafd.
De ARCA Stoommantel afsluiters zijn in 
alle gangbare druktrappen tot ND 160 en 
in de doorlaten NW 15 tot NW 350 ver
krijgbaar en kunnen in gietstaal zowel als 
alle gangbare edelstalen worden geleverd.

Flygt pompen B.V., Rotterdam
Belangstellenden kunnen bij Flygt Pom
pen B.V., Stadionweg 37, Rotterdam, het 
in het Nederlands gestelde huisorgaan van 
Flygt Zweden, getiteld: Impeller 13, gratis 
toegezonden krijgen.
De onder water werkende Flygt pompen 
hebben zeer vele gebruiksmogelijkheden; 
via het orgaan Tmpeller’ wil de fabriek 
belangstellenden op de hoogte houden van 
nieuwe ontwikkelingen en toepassingen.
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HOVERCRAFT - A SURVEY O N THE TEC H N IC A L STATE OF THE A R T *

by P. R. Crewe, M.A., C.Eng., A .M .R .I.N .A ., A.F.R.Ae.S.,
Chief Analiticai Engineer, British Hovercraft Corporation Ltd.

INTRODUCTION
The title of my Lecture ’H overcraft —  a Survey on the Tech
nical State of the A rt’ suggests a b readth  and thoroughness that 
I shall not attem pt in the time available. Engineering activities 
that employ the air cushion principle now extend to ail the types 
of vehicle or equipm ent that are listed on the first figure.
1. M aritim e craft from  tiny single seat hoverboats to confirm ed 

projects for m ulti thousand ton hoverships.
This group sub-divides into fully am phibious, semi am phi

bious, and purely w aterborne craft.
2. O verland systems for moving very heavy concentrated loads.
3. A ircraft landing systems.
4. H overtrains and other tracked air cushion vehicles.
5. A ir cushion conveyors, pallets, and so forth.
1 am em ployed by the British H overcraft C orporation, usually 
called BHC, and this C om pany’s air cushion activities are 
prim arily concerned with m aritim e hovercraft over the whole 
size range, and with systems for carrying heavy loads.
The Lecture will only be able to cover the first of these subjects 
in any detail, with lim ited reference to the second. Com parison 
will, however, be m ade between BHC products and the corres
ponding products of the other main organisations, and W estern 
Countries, in the field.
Even a survey of m aritim e hovercraft is difficult to make 
because in my personal view hovercraft design has no t yet 
reached the stage of firm  and agreed concepts and practices that 
aircraft have achieved. Rival attractions are offered by the d if
ferent systems of flexible peripheral skirts that are associated 
with the names BHC, Bertin, and H overcraft Developm ent 
Lim ited, also called H D L. It is im portant to ask whether the 
developm ent of a com prom ise between these systems is technic
ally possible or even desirable.
Again, is it correct to  m ake a definite division of operational 
requirem ents into those that dem and fully am phibious flexible 
skirts, and those tha t dem and rigid hulls along the sides of, or 
within, the cushion?
A satisfactory survey of the technical state of the art, a t this 
time, m ust necessarily com pare these various systems and ask 
these questions.
It m ay be w orth noting that hydrofoil boat design is only now 
reaching a firm  stage, after m ore than eighty years of actual 
craft building and very m any paper exercises.

*) V oordracht gehouden voor de afdelingen R otterdam  en A m 
sterdam  van de N ederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied, resp. 25 en 26 januari 1973.

Fig. 2

MAIN TYPES OF AIR CUSHION VEHICLE,
OR EQUIPMENT

1. M aritime craft:
i. Fully am phibious
ii. Sem i-am phibious
iii. Purely w aterborne

2. O verland  sy s tem s for m oving very  heavy co n cen tra ted  
loads.

3. A ircraft landing system s.
4. H overtrains and o ther track ed  air cush ion  vehicles.
5. Air cush ion  conveyors, pallets, and so  forth.

Fig. 1

A part from  the com parisons of basic systems tha t I have just 
m entioned it will only be possible to consider selected design 
aspects and problem s of current interest. I have, therefore, 
chosen m atters with which 1 am specially concerned and which I 
hope will also be of particu lar interest to  you.

DESCRIPTIONS OF VARIOUS HOVERCRAFT
Because of the deluge of news and publicity about hovercraft, 
and because of your professional interests, i have assumed that 
it is unnecessary to start w ith a detailed description of what a 
m aritim e hovercraft is and does.
Fig. 2 shows the 170 ton British H overcraft C orporation’s SR. 
N 4 Cross-Channel auto and passenger ferry proceeding be
tween Ramsgate and Calais in fairly rough w eather conditions.
This craft is operated by the Hoverlloyd Com pany and accom 
m odates 254 passengers and 30 autos. Rough seas exceeding 2V> 
m etres in height are quite often encountered.
The flexible skirt, four air propellers of six metre diam eter, 
m ounted on pylons, that can be turned about vertical axes, and 
the air fins and rudders are all particularly noticeable features. 
The characteristic low length to beam ratio, 40 m etres by 34 
m etres overall, that is dem anded, both by cushion behaviour, 
and by floor space requirem ents to accom m odate autos is ap 
parent too.
The average service speed is 50 to 60 knots and the maximum 
continuous calm w ater speed is 70 knots.
Fig. 3 shows the Vosper T horneycroft C om pany’s 83 ton VT1 
which has recently been operating between M alm o in Sweden 
and Copenhagen in Denm ark. The most obvious visual d iffer
ence between this and the BHC N4, just now seen, is the un-

Fig. 3
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Fig. 4

service speed is 38 knots, and the maxim um  calm  w ater speed 
slightly higher.
Fig. 4 shows the British H overcraft C orporation’s fifty ton BH. 7 
in its Mk. 4 logistic support version as supplied to the Imperial 
Iranian Navy. The craft is 24 m etres long by 14 m etres wide and 
has a bow clam shell loading door, and an unobstructed floor 
space suitable for carrying wheelvehicles, guns and military 
stores.
M achine guns can be fitted in gun rings on the roof on either 
side of the cabin and provision can be m ade for arm our plating 
to protect personnel, the engine and vital electrical com ponents. 
Typical m ilitary loads include 170 fully equipped troops, or 
three field cars and trailers plus 60 troops and their equipm ent, 
the troops then being accom m odated on paratroop-type seats in 
two side cabins. A lternative loads com prise two arm oured scout 
cars or up to  20 N A TO  pallets. A m aximum w ater speed at 
continuous power rating of 65 knots is achieved and endurance 
at m axim um  continuous power rating w ith 9 tons of fuel is eight 
hours.
Fig. 5 shows m odels of two different m ilitary versions of the 
BH. 7. On the left is the Mk. 4 that I have just described. On the 
right is the Mk. 5 m ulti-purpose m ilitary craft that has been 
designed with special flat sidedecks for carrying second gener
ation surface to  surface guided w eapons such as Exocet.
Before continuing to show slides, 1 would like you to see a short 
cine film of the British H overcraft C orporation ten ton N6 
which is a particularly  significant craft type because in various 
versions it has accum ulated m ore hours in com m ercial and 
m ilitary operation than all other hovercraft together.
The com m entary to the cine film might have added tha t due to 
increasing public concern about preservation of the environm ent 
it is becom ing m ore and m ore necessary to  site airfields away 
from  habitated areas, on waste ground, tha t is often bordered by 
m arsh, m udflats, w ater o r otherw ise relatively inaccessible te r
rain. This also applies to  other industrial sources of pollution. 
T he hovercraft is the only type of vehicle that can negotiate 
these areas while rem aining in the intim ate ground contact 
necessary for fire fighting, som e aspects of crash rescue and 
o ther such em ergencies.
Fig. 6 shows in action the fire-fighting installation on an N6, 
w ith foam being pum ped out over the bow.

Fig. 5

Fig. 6

obstructed roof surface and a bow ram p which slopes up and 
aft, in the retracted  position, instead of up and forw ard.
A lthough both craft have flexible skirts extending right round 
the ir peripheries the VT1 has m arine propellers, carried by skegs 
located am idships w ithin the cushion, with w ater rudders behind 
them. The craft is 29 m etres long by 13V> m etres wide and has a 
total accom m odation of up to  270 passengers. The norm al

SR N2
31  TONS. 4 FT. SKIRT 
3260 SMR

SR N J
37VJ TONS. 4 FT SKIRT 
3 6 0 0  SHP

SR N I MK I
3 6  TONS. NO SKIRT 45 0  SHP

SR N l MK 2
5-5 TONS. IV4 FT. SKIRT
4 5 0  SHP.tSOO 16. MAR BORE JET

168 TONS. 6 FT SKIRT 
13 60 0 SMPI

6 7  TO N S,4 FT. SKIRT 
6 0 0  SH.P

SR N6
IO TONS. 4 FT SKIRT 
9 0 0  SHP

45 TONS. 5V2 FT SKIRT 
3 4 0 0  SH.P,

Fig. 7
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Fig. 8

GENERAL REVIEW OF CRAFT EVOLUTION
I will begin a slightly m ore technical portion  of m y lecture by 
considering the broad evolutionary developm ent o f hovercraft 
as exem plified by vehicles so far built and those that are now 
being projected.
Fig. 7 shows the evolution of British H overcraft C orporation 
hovercraft up to 1968. T he developm ent is regarded as having 
two branches, on the one hand the 27 ton N2, the 37y2 ton N3 
and the 168 ton  N 4 and on the o ther hand the 6.7 ton N1 Mk. 5, 
the N 5 of the same weight, the 10 ton N 6 and the 45 ton BH 7. 
T he num bers in circles are o f particu lar in terest since they show 
the increase in weight in going from craft to craft, thus N1 M k. 1 
to M k. 2 was an increase in ratio 1%  whereas N1 Mk. 2 to  N 2 
was a 5 fold increase. N 2 to N 5 was another increase in ratio  
IV 2, w hereas N3 to N 4 shows a weight increase of 4 I/ 3. 
Sim ilar ratios apply also to  the N 5, N6, BH7 evolution. This is 
because a 50%  increase in weight can be achieved by stretching 
a particu lar design, in particu lar by adding a parallel portion 
of centre body, wheras weight increase in ratio  of 4%  o r 5 can 
occur in going to a  new and larger type of craft, incorporating 
extended or d ifferent design concepts and considerably in 
creased power.

The pow er ratios are interesting too.
N2 to  N 3 is 1.1
N3 to  N 4 is 3.8
N 5 to N 6 is 1.
N6 to  BH7 is 3.8, thus the power ratios are sm aller than the
weight ratios, and in the case of simple stretching are near unity.
Of course a c ra ft o f o rder say 90 tons could be designed to  fit 
on the N 3 to  N 4 branch, and would give weight increase ratios 
of o rder 2, bu t w hether desirable or not, such a BHC craft has 
not been produced yet. How ever, the 83 ton V osper VT1, of 
which I have shown a slide, provides an alternative design 
approach, at the appropriate  size.
Fig. 8 is a sum m ary table o f the design and perform ance details 
of all the BH C craft up to and including the BH. 7. I will not

com m ent on it in detail but there may be some particular figures 
that you would like to see. C raft types are across the top and 
features down the left hand side.
Fig. 9 continues the tree of evolutionary developm ent by 
showing w hat was regarded in 1968 as being the likely future 
trends. As a first step the N6 was to be replaced by a develop
m ent of the same general concept, with sim ilar developm ents of 
the BH. 7 and the N 4 following. Then in the latter half o f this 
decade and the next decade the thousand ton and multi 
thousand ton  hoverships incorporating appropriate  features o f 
the N 4 might follow.
In fact, as fig. 10 shows, events during the period from  1968 to 
1973 have broadly confirm ed these predictions, and although 
inevitable econom ic and political factors have checked the rate 
of progress, the variety of craft is greater than was anticipated 
on the previous figure.
H ere weights and lengths are in m etric tonne and m etres res
pectively, but pow er is still in m axim um  continuous shaft horse
power. Both the weight increase ratios and the power increase 
ratios are now shown in circles and squares respectively. The 
SR. N 6 has been stretched in the expected way w ith weight and 
pow er ratios of 1.3 and 1.1 to give the Mk. IS , 13 tonne pas
senger ferry, and with ratios of 1.5 and 1.1 to give the Mk. 5, 15 
tonne m ilitary craft. P rio r to this the Bell A erospace C om pany 
of C anada, with which British H overcraft C orporation  have a 
licensing arrangem ent, had produced a new craft type based on 
the N6. This is the Bell V oyageur, 35 tonne cargo carrier, for 
which the ratios are 3.5 for weight and 3 for power.
G oing on to the near future, a  fu rther developm ent of the N 6 
is in course of construction, and a developm ent of the BH. 7 is 
schemed.
T he Mk, 6 N 6 has tw o air propellers side by side and a weight 
ratio  of 1.5, bu t a pow er ratio  of 1.4 com pared with the original 
N 6. T he developed BH. 7 is like the N 6 Mk. 5 in being a m ilitary 
craft tha t is capable of transporting  arm oured cars, tanks and so 
forth , o f appropriate  sizes on a welldeck. The weight and power
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ratios relative to the original BH. 7 are of o rder 1.8 and 1.3 res
pectively.

Next, turning to N 4 developm ents, the Mk. 1 craft have been 
in operation  for a season with a ’tapered’ skirt which has been 
increased in depth  from  2V> to 3 m etres a t the bow, and gives 
considerably im proved rough w ater m otion and sea w orthiness. 
The Mk. 2 craft, w ith this skirt, and also with a w idened cabin 
has just been launched. This allows increase in passenger and 
au to  capacity  from  254 and 30 to 282 and 37 respectively. 
Finally, and in the m uch longer term  at least two stages of 
Hovership developm ent are envisaged but decisions regarding 
details depend upon resolution of some of the design problem s 
that 1 shall be describing later. They are, therefore, simply 
shown as rectangular boxes of appropriate  proportions relative 
to  the o ther craft. T he 500 tonne craft would alm ost certainly 
have air propulsion but the choice of propulsion for the 2,000 
tonne cra ft is at the m om ent very debatable.
Recent BH C craft developm ents. Fig. 11 is of the M k. IS  
stretched N6, which operates as a passenger ferry  on the Sea- 
speed Service betw een Cowes and Southam pton.
Since the N 6 first entered  com m ercial service in 1965 it has 
carried over 3 m illion fare paying passengers. The Mk. IS  has a 
length increase of 3 m etres, as can be clearly appreciated  from  
the slide, and carries up to 56 passengers as opposed to  35 to  38. 
T here are additional baggage panniers.
A lthough the engine power was uprated  from  900 to  1,000 to  
m aintain perform ance the  operator has found that in p ractice 
it is not often necessary to use the additional pow er to m aintain 
service schedules. This is because the increased length and some 
detailed m odifications to  the skirt —  cushion design have 
significantly im proved craft m otion and passenger com fort, in 
the type o f rough w ater conditions that occur in the Solent.
Fig. 12 shows the, in som e ways corresponding, SR. N 6 M k 5, 
new m ilitary  class. This has been stretched by 5 ft. tot 50 ft. 
com pared w ith the original N6. Its m ain feature is a long central 
well deck, w hich will accom m odate vehicles such as sno-cats and 
landrovers and w eapons including howitzers. A bow  ram p is 
provided fo r loading. Tw in cabins flank the well deck, that on

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 10
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the starboard  housing the captain, navigator and controls and 
that on the port the observer and vehicle driver, again a 1,000
h.p. engine is em ployed. Two cral't o f this type are in service 
with 200 Squadron Royal Corps of T ransport C om m and, which 
is also equipped with four SR. N6 Mk 2 craft and two CC-7 
Cushioncraft.
Fig. 13 again shows the SR. N6 Mk. 5 but from  a bow on view.
The further developm ent of the N6 involves the use of twin 
propellers which will give the craft greater m anoeuvrability 
while at the same tim e reducing external noise levels. An engine 
of order 1200 h.p. will be fitted, to give a considerable increase 
in perform ance. The passenger load is o f o rder 58 and com 
pletion is scheduled for the Spring of this year. The flat side- 
decks with vertical sides above the skirt will be noted. These 
considerably increase the righting stability and thus the am ount 
of overloading permissible. Buoyant material is incorporated 

Fig. 13 inside the square corner of the sidedeck, and the angle of heel
necessary partly to  immerse the deck top is substantially greater 
than for the original N 6 rounded cross section deck.
Fig. 14 of the N6 and the corresponding military welldeck 
version fig. 15 are not available for publication.
Fig. 16 shows a stretched PH. 7, with welldeck suitable fo r tank 
carrying. However, there is still only a single propeller so as to 
em ploy as many existing com ponents as possible, and the greater 
size and carrying capacity will in consequence impose a  per
form ance penalty. A natural fu rther developm ent will of course 
be conversion to a twin propeller, twin engine craft.
Fig. 17 shows a rear view of the relatively small Cushioncraft 
which as I have already said is in M ilitary Service.
Cushioncraft Limited was form ed in 1967 as the H overcraft 
Division of the Britten-N orm an Com pany but is now a wholly 
owned subsidiary of British H overcraft C orporation.
The first H overcraft built by Cushioncraft was the CC1, in 1960.
This was followed by three ten seat CC2, and a CC4. The C om 
pany is at present engaged on the production of the CC7, and 
the developm ents of this craft. P articular features are the in te
grated lift/p ropulsion  system powered by a United A ircraft of 
Canada ST 6K.-70 free turbine engine of 510 continuous h.p.

In this system alum inium  alloy centrifugal fans of 1 metre 
diam eter, are m ounted on transverse axes. A ir passes from these 
fans, not only to the cushion, but out through thrust ducts at the 
rear, as is clearly seen on the slide. C raft direction is controlled 
by deflection of the jet thrust and differential use of a th rust 
reversing system. Each thrust duct contains five rudders. The 
thrust reversal buckets, are located ahead of the rudders, and are 
interconnected mechanically with forward facing air discharge 
ports, that are at the tops of the fan volute casings. Port and sta r
board systems can be operated independently for low speed 
steering control. Fig. 18 shows a bow view, and the H D L type 
skirt. N ote, that the whole side bodies, supporting the skirt, con-

Fig. 17
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sist of simple inflatable rubber m attresses which can be folded to  
facilitate transport. T he craft is 8 m etres long and 2.6 m etres 
wide with the side bodies deflated. T he norm al all up weight is 
3 tons and the m axim um  speed is 40 knots. T he passenger cabin 
provides a ten seat layout.

Fig. 19 and fig. 20 also give evolutionary trees, that are however 
concerned with activities other than those of BHC. T he first 
refers to the H overcraft Developm ent Ltd. skirt which was 
evolved in a British Research Establishm ent, and to  the version 
as modified for the Vosper VT1. Also shown are rigid sidewall 
craft activities leading to  the A m erican Surface Effect Ship, The 
H D L skirt principle was tried out on the 5 tonne H D 2 test 
vehicle and was subsequently used on even sm aller Cushion 
C raft, which as already explained, m ust now be included with 
BHC craft in a proprietary  sense, though not so fa r as their 
original design concepts are concerned.
T he 87 ton V osper VT1 passenger ferry has 16 times the weight 
and 9 times the power of the H D  2 and thus in effect is the result 
o f com bining two 4 to  1 weight ratio  steps in one. A further 1.2 
increase in weight ’stretches’ the VT1 civil version to  a m ilitary 
version. The corresponding power ratio  of 1.4 is considerably 
greater because of the m ore rigorous m ilitary operational 
requirem ents.
F or present purposes I have shown sidewall developm ent as 
beginning with the 19 ton hoverm arine HM 2, though in fairness 
the D enny sidewall craft, and various A m erican small craft, 
should be taken into account also. A  conventional step in weight 
of o rder 5 leads to the U.S. N avy, 100 ton A and B models of a 
m ulti-thousand ton surface effect ship, tha t have been produced 
by the A erojet and Bell Com panies respectively. Because the 
la tte r has a design speed in the 80 to 100 knot range, com pared 
w ith 70 knots for the BHC SR. N4, and 50 knots for the V osper 
V T1, the power ratios are very large, of o rder 15.
Fig. 20 is concerned with craft that involve the Bertin principle.
A lthough the four ton BC8 should perhaps be regarded as the 
original craft o f this series, it was a research craft and w as con
sequently provided w ith a very high effective pow er, tha t would 
be m isleading as a basis for ratioing to  the powers of larger craft.
T hus the N101, one fifth  scale model of the N 300 is shown as 
a secondary originator also. The increases in weight and pow er 
from  the N101 to  the four ton N 102C are in a ratio  o f nine and 
sixteen respectively. The corresponding figures from  the N101 
to the N300 are seventy for weight and sixty seven for pow er 
respectively, but the weight ratio  from  the BC8 to the N 300 is 
only eight. However, even the la tter is rather large com pared 
with the values of o rder five that have been used by BHC for 
m ajor advances. On the other hand, the fu rther step from  the 
N 300 to the N 500 is o f o rder five for weight and four fo r power.
T he N 500 will, presum ably, em ploy a basically sim ilar skirt 
system to that o f the N300. U nfortunately  I do not have pho to 
graphs of the Bertin craft but I shall be returing la ter to dia
gram s that present the basic differences between their fan and 
cushion system concepts and those of the BH C V osper craft.

W EIGHT, POWER AND SPEED RELATIONSHIPS
Fig. 21 is the first in this lecture tha t presents technical m aterial 
in a graphical form . It attem pts to m ake a sim plified approxim 
ate com parison of craft in term s of relationships between craft 
all up w eight and this weight times m axim um  continuous speed 
divided by m axim um  continuous power. T he la tter as presented 
in units o f ton knot per horsepow er, is proportional to but not 
equal in m agnitude to  an overall effective lift to  drag  ratio.
Its use ignores o ther im portan t com parative quantities, such as 
ratio  o f payload to  all up weight, absolute value of cruising 
speed with regard to  route block tim e, and so forth , but it does 
show very system atic behaviour fo r all the craft o f a given 
cushion system, and also significant differences betw een d if
feren t systems.
T he sim ple straight line variations on this diagram  have been 
obtained by w hat m ight be regarded as a trick. This is to  invert 
the horizontal weight scale at a value of 10 tons, so that weight 
varies linearly from  0 to 10 tons on the left hand  side of the 
diagram  and the reciprocal of weight varies linearly  from  1 / 10th
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Fig. 21

down to 0, corresponding to  infinite weight, at the right hand 
edge of the diagram . How ever, this use of a self-reciprocal scale 
has the double advantages of containing the whole weight range 
from zero to infinity on the diagram , and of consisting of two 
linear portions, which makes interpolation of values simple.
The BHC com partm ented skirt craft N5, N6 and N6 Mk. IS, 
together with the M itsui P .P .l and P .P .5 lie on a straight line 
which when extended to m uch larger size passes through the 
N4. Similarly, the H D L skirted HD 2 and the Enfield M arine
E .M .2., which has a skirt derived from  the H D L  system, lie on a 
straight line which when extended passes through the V osper 
VT1. This line is appreciably higher than the BHC line, as is 
consistent w ith the generally accepted fact tha t the increm ent o f

resistance in rough w ater is less for a craft with an H D L type 
skirt than  for a com parable BHC type hovercraft. However, in 
general the H D L skirted craft have relatively higher cushion 
pressures and lower m axim um  speeds.
Only two Bertin type craft are shown but these suggest an 
overall efficiency no better than or significantly worse than 
corresponding craft of the other systems. The BC8 would come 
lower still but as already explained it had excessive effective 
power, for research reasons. On the o ther hand the Sedam N101, 
not shown, lies on a leftw ard extension of the upperm ost line 
and the projected N 500 is even higher with an effective lift to 
drag  of between 1 and 1.2 at a reciprocal of weight of order
0.006.
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T urn ing  to the weight range above about 14 tons, it will be seen 
that the BHC curve drops away from  the earlier m entioned 
straight line and then rises back to the N .4 position, passing via 
the Bell V oyageur and the BH.7 on the way. This type of 
behaviour appears to  be fundam ental for high speed m aritim e 
craft, o f various types, as shown by a sim ilar curve for hydrofoil 
boats, individual cases of which are indicated by  the letter H.

The particu lar appearance of the straight lines and curves is o f 
course very dependent upon the choice of a value o f  10 tons for 
the inversion point of the horizontal scale, bu t is considered to  
be a  convenient one. In  a m ore traditional plot in w hich only 
the left hand  w eight scale is used and extended to  the right as 
far as necessary, small craft are relatively bunched up together, 
and the large craft are so spread apart that it is difficult to decide 
w hat basic variation of effective lift to  drag, w ith weight is im 
plied. F urtherm ore, since the scale m ust be extended a very 
great distance to  contain also m ulti thousand ton  hoverships, it 
does not indicate any clear extrapolation to  that area. In the 
presentation shown on the slide however, the large craft are all 
close together and a value of effective lift to drag  of order. 95 
to 1 w ould seem to be a target value fo r hoverships. This is borne 
out by the predicted hovership line also included, in which the

100 ton  craft are at about 0.55, five hundred ton craft would be 
around  the N 4 and VT-1 level, and m ulti-thousand ton craft 
would be above 1.3. W e look forw ard with interest to  observing 
achievem ent o f the latter in due time.
As I  said earlier, not only effective lift to drag ratio  bu t other 
factors also must be taken into account. Fig. 22 plots m axim um  
continuous calm  w ater speed against weight and its reciprocal. 
Again, there are significantly d ifferent curves fo r F1DL and 
BHC type skirts with the la tte r showing a clear advantage in 
m axim um  continuous calm w ater speed. The hovership target 
range is o f course m uch higher still but if this w ere reduced to 
order 70 knots the associated effective lift to drag  ratio  would 
be close to unity  and to the N 4 and to the VT-1 values.
I t is tentatively concluded that so far as the quantities with 
which this fig. and the last are concerned there is not an overall 
advantage in favour of one or other of the BHC and H D L 
systems. The higher effective lift to drag ratio of the  la tte r is 
appropriate to  a lower design speed, and additional consider
ations are involved in deciding the most econom ical design speed 
fo r a given operational purpose. I shall therefore return  to  the 
advantages and disadvantages of the various systems la ter on in 
this lecture.
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Fig. 23

OFF THE ROAD, AND ON THE ROAD,
Heavy load transporters that use air cushions
The next two figures are shown at the suggestion of the United 
K ingdom  D epartm ent of T rade and Industry in order to illus
trate  an aspect o f air cushion developm ent that is entirely dif
ferent from  these so far described today. The figures illustrate 
the activities of Hovertrailers International Limited, which 
Com pany is in fact in some respects com petitive with BHC. 
H overtrailers In ternational specialises in the developm ent,

Fig. 25

Fig. 24

production and m arketing of non self-propelled air cushion 
vehicles designed to operate on undeveloped ground, particu 
larly m arsh, bog, m udflats, tundra, ploughland and construction 
wayleads. The object is the transportation  of heavy loads over 
unprepared terrain by m eans of low cost cargo vehicles that 
involve a m arriage between cushion and skirt lift and otherwise 
traditional engineering m ethods. A m phibious versions of most 
models are available.
T he C om pany’s vehicles are used in various parts o f the world, 
including the N etherlands, where two 15 ton capacity H over
trailers linked together side by side have been used to transport 
a 27 ton tracked pile driver on reclaim ed ground along the 
route of an electricity transm ission line. This replaced the tra 
ditional m ethod of laying a platform  of large wooden beam s in 
order to spread the weight o f the m achine and to move this 
forw ard beam by beam. T he H overtrailer accom plishes in less 
than one hour w hat would otherwise have taken about three 
days, and at a considerable reduction in cost.
H aving m ade these rem arks on behalf of a rival firm I would 
m ention tha t BHC activities in this field are concerned with 
over-road transportation  of very heavy loads when weak bridges 
and so forth  have to be crossed. D evelopm ent of the equipm ent 
was prom pted initially by the British C entral E lectricity G ener
ating Board which is constantly faced with route planning 
problem s when moving transform er units, which now weigh of 
o rder 200 tons, w ith 400 tons in prospect. As shown, special 
skirts have been designed to provide an air cushion under the 
central section of an existing wheeled transporter so as to dis
tribute a high proportion of its gross weight uniform ly over the 
road area within its planform .

( W o r i l t  v e r v o l g d )

N IE U W E  U IT G A V E N
Koers west

door A. van N ieuw koop; uitgave: C. 
de Boer Jr., Bussum.

Paperback 116 blz.; 20 X 12,5 X
1,1 cm; Prijs: ƒ 7,90.

In de serie D e Boer M aritiem  is bo
vengenoem d boekje verschenen met als 
ondertitel —  „M et de „A lk” de aard 
bol rond” — .

Kapitein Van N ieuw koop verhaalt 
op boeiende wijze over zijn zeiltocht met 
het 12,40 m als ketch getuigd stalen

jach t „de A lk” waarbij een poging werd 
gedaan om de aarde rond te zeilen. Op 
1 juli 1946 vertrok hij, m et 2 reisge
noten die geen ervaring hadden in der
gelijke tochten, om via het Panam aka- 
naal, de Pacific, Indonesië en het Suez- 
kanaal te trachten  de rondreis te maken. 
H elaas kwam op 13 m aart 1948, dus 
bijna 2 jaren later, een ontijdig einde 
aan deze reis doordat het scheepje in de 
G olf van Suez tijdens storm w eer 
’s nachts op een rif zeilde.

G elukkig bracht de bem anning het er 
levend af m aar het scheepje ging ver
loren.

H et verhaal wordt onopgesm ukt ver
teld, in de vorm  van een chronologisch 
verslag, evenwel zonder veel opzienba
rende gebeurtenissen behalve dan het tra 
gische einde van de tocht. D aaraan 
w orden echter niet zo veel m eer w oor
den gewijd dan aan de overige zaken in 
dit boek. Interessant zijn de opm erkingen 
over het samenspel tussen de mensen aan 
boord gedurende zo’n lange periode. U it
eindelijk heeft een menselijke tekortko
ming to t de ondergang van het schip 
geleid.
Een aanbevelenswaardig boekje.

Prof. ir. J . H . K rietem eijer
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TORSIETRILLINGEN IN SCHEEPSVOORTSTUWINGSINSTALLATIES
door ir. G. B. Beeftink *

Inleiding
In dit artikel zal eerst een beschouwing worden gegeven over 
torsietrillingen in het algemeen, excitatie daarvan door diesel
m otoren en m aatregelen ter beïnvloeding. D aarna w ordt dieper 
ingegaan op het karak ter van torsietrillingen in het bijzondere 
geval van schrocfaandrijving (direct en indirect) en de be
heersing daarvan.

1. Torsietrillingen - algemeen
1.1 In elke aandrijvingsinstallatie kan men uit het oogpunt 
van torsietrillingen twee soorten elem enten onderscheiden. In 
de eerste plaats: „m assa’s” , die w orden gekenm erkt door een 
groot polair traagheidsm om ent (GD -) en een zeer grote stijf
heid tegen wringing.
In de tweede plaats: „stijfheden” , gekenm erkt door een t.o.v. 
de „m assa’s” verw aarloosbaar klein polair traagheidsm om ent 
en een uitgesproken wringings-elasticiteit.
Als voorbeelden van „m assa’s” zijn te noem en vliegwielen, 
tandwielen, riemschijven, scheepsschroeven, krukken met 
drijfwerk van m otoren, terwijl assen en ook elastische elem en
ten van koppelingen voorbeelden zijn van „stijfheden” .
Elke installatie is zo te beschrijven als een samenstel van 
m assa’s onderling verbonden door stijfheden en schem atisch 
weer te geven als in fig 1 (scheepsschroef direct aangedreven 
door een dieselm otor).
In een dergelijk systeem, waarin m eerdere m assa’s onderling 
zijn verbonden door stijfheden, kunnen m eerdere vorm en van 
torsietrillingen voorkom en en wel één m inder dan het aantal 
m assa’s. Elk van deze trillingsvorm en heeft een eigen, karak
teristiek, verband tussen de trillingsam plitudes van de afzon
derlijke m assa’s, zowel wat grootte als wat richting betreft. 
Ergens in het systeem ligt een punt m et am plitude =  0, de 
„knoop” van de trilling. De verschillende trillingsvorm en heb
ben een verschillend aantal knopen. De laagste trillingsvormen 
heeft één knoop, de hoogste evenveel als het aantal elastische 
elem enten tussen de m assa’s.
Elk van deze trillingsvorm en heeft ook een eigen frequentie, 
die hoger is naarm ate het aantal knopen groter is. O m dat het 
toerental van een m otor als regel w ordt uitgedrukt in om w ./ 
min. wordt de frequentie van de torsietrillingen uitgedrukt in 
periodes/m in.
1.2. De berekening van de trillingsvorm en en hun frequenties 
gebeurt met behulp van een zogenaam de „iteratie” - of her- 
halingsm ethode. D at wil zeggen, dat voor de frequentie net zo 
lang een nieuwe w aarde wordt aangenom en to t de berekening 
sluit.
Bij deze berekening, de H olzer-tabulatie m ethode, wordt één 
van de uiterste m assa’s als uitgangspunt genom en. O m dat de 
trillingsvorni een vaste verhouding  heeft van de am plitudes 
van de afzonderlijke m assa’s geeft men voor de berekening aan 
de uitgangs-m assa een am plituden =  1.
De eerste massa oefent door zijn traagheidsm om ent een 
koppel uit op de stijfheid w aarm ee hij is verbonden. Deze 
stijfheid ondergaat dan een hoekverdraaiing. De am plitude 
van de tweede massa is dan die van de eerste massa m inus de 
hoekverdraaiing van de stijfheid. Deze am plitude en het traag 
heidsm om ent van de tweede massa bepaalt dan het koppel op 
de tweede stijfheid. Zo w ordt doorgerekend tot de laatste 
massa. De berekening sluit als het koppel na de laatste 
massa =  0 is.
Deze berekeningsm ethode is bij uitstek geschikt voor verw er
king in een digitaie com puter, die deze berekening in een 
onderdeel van een seconde kan uitvoeren. Op deze wijze w ordt 
veel m oeizaam  rekenw erk bespaard en de kans op fouten 
uitgesloten.

2. Opwekking van torsietrillingen
2.1 Al heeft elk systeem, dat bestaat uit m eerdere m assa’s en 
stijfheden, een aantal mogelijke trillingsvorm en elk m et zijn
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eigen frequentie, het kom t niet zo m aar vanzelf in trilling. Een 
trilling kan alleen worden opgewekt en in stand gehouden door 
een wisselend koppel, dat ergens in het systeem optreedt.
In scheepsvoortstuwingsinstallaties m et dieselm otoren is de 
m otor de voornaam ste bron van trillingsopwekking („excita
tie” ). D aarnaast kunnen trillingen ook worden opgewekt door 
een scheepsschroef, een centrifugaalpom p, een elektrom otor. 
In het algemeen kom t excitatie van torsietrillingen van die 
delen, die een koppel leveren waarvan de grootte gedurende één 
om wenteling één of m eerdere malen van grootte o f teken 
wijzigt.
Het door een dieselm otor geleverde koppel is daarvan een 
m arkant voorbeeld. H et door één m otorcilinder op de krukas 
uitgeoefende koppel heeft gedurende één om wenteling van 
de krukas een verloop als is weergegeven in fig. 2 voor een 
tw eetakt m otor. Een viertakt m otor geeft hetzelfde beeld over 
twee om wentelingen van de krukas.
Een dergelijk periodiek verlopend koppel kan w orden gedacht 
te bestaan uit sinusvormig verlopende koppels van verschil
lende „o rde” , d.w.z. met een frequentie van 1, 2, 3 enz. maal 
het m otortoerental. De grootte van de sam enstellende sinus
vormig verlopende koppels kan worden berekend met de 
Fourier-reeks, in wiskundige notatie: f(a) =  J£an cos . n*  +  
2 ’ b„ sin . na w aarin Cn — f  a ,2 +  bn2 de am plitude voorstek 
van liet ne orde koppel.
2.2 De totale excitatie door de m otor (van de n(' orde) wordt 
berekend door de nc orde koppels van de afzonderlijke m otor- 
cilinders te vermenigvuldigen met de uitslag van die cilinders. 
Deze produkten w orden als vector genom en, in de richting 
van de bijbehorende kruk. Deze vectoren worden dan sam en
gesteld en de resultante daarvan is de to tale excitatie van de 
ne orde.
De resultante van de n° orde koppels van alle cilinders is 
het n*1 ordekoppel, dat een torsietrilling van de n e orde (fre
quentie =  n X het m otortoerental) kan opwekken en in stand 
houden. Is n X het m otortoerental dan gelijk aan de freqentie 
van één van de trillingsvorm en van het systeem, dan kom t het 
systeem in resonantie. M en spreekt dan van een „kritisch 
toerental” .
Zo kan bijvoorbeeld een torsietrilling m et een eigen frequentie 
van 2000 per./m in . w orden opgewekt bij de kritische toeren
tallen van 250, 333, 400 en 500 om w ./m in . doo r resp. de 
8e, 6e, 5e en 4e orde com ponenten van het m otorkoppel.
2.3. O m dat het koppel per cilinder bij de tw eetakt m otor 
een periode heeft van één m otorom w enteling kan dit koppel 
w orden ontbonden in com ponenten m et een frequentie van 
1, 2, 3 enz. m aal het m otortoerental. Bij de viertakt m otor 
heeft het koppel per cilinder een periode van twee m otorom - 
wentelingen, w aardoor de laagste com ponent een frequentie 
heeft van %  m aal het m otortoerental. De viertakt m otor kent 
dus trillingen van % , 1, 1 % , 2, enz. m aal het m otortoerental. 
H ieruit zou theoretisch volgen, dat een v iertakt m otor tw ee
m aal zoveel kritische toerentallen heeft als een tw eetakt m otor. 
Het zijn meestal echter slechts enkele ordes, die ’n excitatie van 
enige betekenis geven, terwijl de andere te zwak zijn om m erk
bare torsietrillingen te veroorzaken. W elke ordes van betekenis 
zijn w ordt bepaald door het aantal cilinders van de m otor en 
de verbrandingsvolgorde. Zo zijn bijvoorbeeld bij een 8 cilinder
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tweetakt m otor met verbrandingsvolgorde 1-6-5-2-7-4-3-8 de 
belangrijkste ordes de 3e, 5e, 8e en 11e, de overige zijn veel 
minder sterk.
2.4. Een trilling van een bepaalde eigen frequentie is ook 
m erkbaar bij excitatie m et een hogere of lagere frequentie. 
Ook torsietriliingen zijn onder en boven hun eigen frequentie 
m erkbaar, alleen met een kleinere amplitude.
Het verloop van de am plitude van een trilling met de op- 
wekkingsfrequentie is in principe weergegeven in fig. 3. H ier
uit is te zien, dat de am plitude maximaal is bij opwekking 
met de eigen frequentie van het trillende systeem („resonantie” ) 
en uiteindelijk nul w ordt bij opwekking met hogere frequen
ties dan de eigen frequentie.
Tevens is in fig. 3 aangegeven, dat een zekere m ate van dem 
ping nodig is om te voorkomen, dat de trillingsam plitude on
eindig groot wordt.
Demping is in principe: het onttrekken van bewegingsenergie 
aan de trilling en die energie om zetten in warm te (door wrij
ving).
2.5 De in een trillend systeem te verwachten trillings-uitsla- 
gen en daaruit volgende wringspanningen in de assen en 
trillingskoppels in koppelingen en tandwielkasten worden 
uiteindelijk bepaald door de sterkte van de excitatie en de in 
het systeem aanwezige m ate van demping.

3. Beïnvloeding van torsietriliingen
3.1 Als uit de berekening van de torsietriliingen voor een 
bepaald systeem blijkt, da t binnen het te gebruiken gebied van 
toerentallen te hoge spanningspieken voorkom en of kritische 
toerentallen op een ongunstige plaats blijken te liggen, zullen 
maatregelen moeten worden getroffen.
H iertoe zijn verschillende middelen beschikbaar.
3.2. De eenvoudigste en goedkoopste m ethode van beïnvloe
ding is het wijzigen van m assa’s en stijfheden. D oor middel van 
verandering van het traagheidsm om ent van bijvoorbeeld een 
vliegwiel of door toevoeging van een vliegwiel of door wijziging 
van asdiam eters kunnen kritische toerentallen worden ver
legd. Soms is het mogelijk om op deze wijze kritische toeren
tallen met hoge spanningspieken boven of beneden het be- 
drijfstoerengebied te leggen, zodat ze geen kwaad meer kunnen 
doen.
3.3 G eeft de bovenbeschreven m ethode geen soelaas, dan kan 
gepoogd worden om de gevaarlijke pieken te verlagen door 
toevoeging van dem pende elementen. E r zijn speciale torsie- 
trillingsdem pers in de handel, die een grote mate van dem 
ping kunnen geven.
Een bijkomend effect van de toepassing van deze dem pers is 
echter, dat door de veelal grote massa van deze dem pers 
tevens de ligging van de kritische toerentallen wordt gewij
zigd. Dit kan in sommige gevallen een nadelige invloed heb
ben.

Het toepassen van torsietrillingsdem pers moet dus met beleid 
geschieden en alle consequenties daarvan moeten bekeken 
worden. Een dem per geeft niet altijd de oplossing.
3.4. Een derde mogelijkheid van beïnvloeding van torsie- 
trillingen is de toepassing van elastische koppelingen. Deze 
worden bijna altijd toegepast bij aandrijvingen via tandwiel
kasten. Eigenlijk is dit een extrem e verandering van een stijfheid 
(zie 3.2.), w aardoor de torsietriliingen een geheel ander ka

rakter krijgen. Hierover, en over de eraan klevende nadelen, 
later (6, 7).

4.
Aan het einde van dit eerste deel past de stelling, dat de 
berekening van torsietriliingen een wezenlijk deel is van het 
ontwerpen van een asleiding.
W eliswaar kan de berekening van de torsietriliingen eerst 
plaatsvinden in een vergevorderd stadium van het ontwerp. 
Immers m oeten van alle delen van de installatie diameters, 
lengtes en traagheidsm om enten bekend zijn, en toch moet dan 
nog de mogelijkheid open staan tot wijziging van deze groot
heden. Ook toegepaste elastische koppelingen, die een sterke 
invloed op het trillingsgedrag hebben, moeten kunnen worden 
gewijzigd, ofwel qua stijfheid ofwel qua massaverdeling.
In het andere geval zullen de mogelijkheden tot beïnvloeding 
van de torsietriliingen te beperkt zijn en zal men misschien 
soms genoegen moeten nemen met een spergebied. Dit kan 
een beperking van de gebruiksm ogelijkheden van de installatie 
betekenen.

5. Typische kenm erken van directe scli roef aandrijving
5.1. Een systeem, waarbij een dieselm otor via de schroefas 
de schroef aandrijft, heeft in de regel twee eigen frequenties 
die binnen het bedrijfstoerengebied m erkbaar zijn.
5.2. De laagste trilvorm  ( le  graad) heeft één knoop, en wel 
in de schroefas. Deze trilling wordt in hoofdzaak beheerst 
door de massa van de schroef, de totale massa van m otor en 
vliegwiel en de stijfheid van de schroefas. De ligging van de 
frequentie (en dus de kritische toerentallen) kan dan ook alleen 
worden beïnvloed door verandering van de m otor-m assa (vlieg
wiel) en de schroefas-diam eter. De in het systeem aanwezige 
demping kom t in hoofdzaak van de schroef.
5.3 De tweede trilvorm (2e graad) heeft twee knopen, te 
weten één in de schroefas en één in de krukas van de m otor. 
De trillingsam plitude van de schroef is zeer klein. De trilling 
wordt dan ook in hoofdzaak bepaald door de m otor zelf, dus 
de m assa’s van de krukken en vliegwielen en de stijfheid van 
de krukas. Hierin is de vliegwielmassa de enige variabele. De 
massa van de schroef heeft geen invloed, de stijfheid van de 
schroefas weinig. De grootste spanningen treden op in de 
krukas.
De in het systeem aanwezige dem ping komt geheel uit de in
wendige wrijving van de m otor. Vaak is toepassing van een 
torsietrillingsdem per noodzakelijk om voldoende dem ping te 
krijgen.

6. Indirecte aandrijvingen
6.1. In aandrijvingen, waarbij de m otor de schroef via een 
tandwielkast aandrijft, w ordt vrijwel altijd eeri elastische kop
peling tussen de m otor en de tandwielkast geplaatst. Deze kop
peling m oet stootbelastingen op de tandwielen voorkom en en 
heeft bovendien een belangrijke invloed op de torsietriliingen. 
H et is echter niet zo, dat de elastische koppeling de tandwiel
kast en de schroef isoleert van de torsietriliingen kom ende
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vanuit de m otor, zoals dat wel wordt bereikt bij toepassing 
van een slipkoppeling (bijv. vloeistofkoppeling).
In het systeem met elastische koppeling is de laagste trilvorm 
die met de knoop in de koppeling. Deze trilvorm wordt be
paald door de stijfheid van de koppeling en het totaal van de 
m assa’s aan weerszijden daarvan. Beïnvloeding is dan ook 
alleen mogelijk door wijziging van de m assaverdeling en van 
de stijfheid van de koppeling. De dem ping kom t alleen uit de 
koppeling.
De eigen frequentie van deze trilling ligt zeer laag, soms zelfs 
binnen het bedrijfstoerengebicd. Men kan dus te m aken krij
gen met een le  e n /o f  2e orde.
De verder optredende trillingsvorm en zijn in principe terug te 
brengen tot de eigen trillingsvorm en van de delen van de in
stallatie aan weerszijden van de elastische koppeling, waarbij 
die delen elkaar slechts weinig beïnvloeden, tenzij de fre 
quenties toevallig dicht bij elkaar liggen. In dat geval kunnen 
zeer sterke trillingen ontstaan.
6.2. In somm ige gevallen is de schroefas zo lang, dat de stijf
heid daarvan vergelijkbaar w ordt met die van een elastische 
koppeling. Dan zijn er twee eigen frequenties op laag niveau, 
bepaald door de stijfheden van elastische koppeling en schroef
as en het totaal van de m assa’s daartussen en -naast.
Een nadeel is, dat de schroefas niet, zoals de elastische kop
peling, dem ping heeft, de dem ping van de schroef moet dan 
voldoende zijn.
N oot: ook niet alle types van elastische koppelingen hebben 
inwendige demping.

7. H et verschijnsel van „m isfiring”
7.1 In de systemen zoals onder 6 om schreven, dus m et één 
of m eer super-elastische elem enten en evenzovele trillings
vorm en met uitgesproken lage frequentie, kan de excitatie 
vanuit de m otor zeer sterk worden.
Als men, zoals meestal te doen gebruikelijk is, de koppels van 
de afzonderlijke cilinders gelijk stelt is de totale excitatie ver
w aarloosbaar klein. Im m ers de m otor trilt vrijwel als stijf ge
heel en alle cilinders hebben een gelijke uitslag. De vector- 
sam cnstelling geeft dan een gelijkzijdige veelhoek met resul
tante —  0.

W ordt in dit geval één van de m otorcilinders uitgeschakeld 
(geen inspuiting) dan m ankeert in de gelijkzijdige veelhoek van 
de vector-sam enstelling één van de zijden en is de resulterende 
m otor-excitatie gelijk aan die van één cilinder. D it kan resul
teren in zodanig sterke trillingen, dat de toelaatbare trillings- 
koppcls van elastische koppelingen ver worden overschreden 
met breuk als gevolg, of dat in een tandwielkast het trillings- 
koppel veel g roter w ordt dan het gem iddelde koppel, w aardoor 
de tanden beschadigd worden.
Deze gevaarlijke situatie treedt echter niet alleen op in het 
zelden voorkom ende geval van een uitgeschakelde cilinder, 
m aar eveneens bij kritische toerentallen, die laag liggen t.o.v. 
het norm ale toerental. Bij lage toerentallen en dus laag ver
mogen is de inspuiting in de afzonderlijke cilinders niet meer 
zo gelijk als bij vol vermogen, w at in principe het zelfde re
sultaat heeft als het uitschakelen van één cilinder, namelijk 
het niet m eer sluiten van de veelhoek van de vector-som m atie 
door ongelijkheid van de zijden.
D it verschijnsel van „m isfiring” is vooral gevaarlijk bij tril
lingen van lagere ordes (V^B, 1°, 1V2 0, 2°). Deze lage ordes 
zijn vooral gevaarlijk als ze binnen het bedrijfstoerental liggen, 
wat het geval kan zijn bij toepassing van elastische koppelingen.
7.2. N iet in alle aandrijfsystem en heeft „m isfiring” een even 
sterke invloed. W aarschijnlijk is het de verdeling van de 
m assa’s over het systeem in com binatie m et de koppelings- 
stijfheden, die de gevoeligheid van een systeem voor „m is
firing” bepalen.
Oplossingen kunnen dan w orden gezocht in wijziging van 
m assa’s, van stijfheid van koppeling, en ook van dem ping 
door de koppelingen. H ierm ee kan m en zowel de ligging als 
de hoogte van pieken beïnvloeden om zo te kom en to t een 
aanvaardbare oplossing.

Slotopm erking
In het bovenstaande is niet gepoogd om een uitputtende ver
handeling te geven over torsietrillingen. D aarover zijn reeds 
dikke handboeken geschreven. De ruim te van een tijdschrift
artikel laat dit niet toe.
Wel is geprobeerd een algemeen beeld te geven en enkele ka
rakteristieke verschijnselen te beschrijven, zoals die bij schroef- 
aandrijvingen optreden.

Regels voor toestellen 
onder druk
Binnenkort zal bij de Staatsuitgeverij het 
eerste gedeelte van de uitgave „Regels 
voor toestellen onder d ruk” verschijnen. 
De com plete uitgave zal een aantal 
m aatregelen bevatten met betrekking tot 
het m ateriaal, de constructie, de ver
vaardiging, het onderzoek, de beproe
ving en het gebruik van toestellen onder 
druk, hun beveiligingsmiddelen en ove
rige toebehoren. De Regels gelden niet 
voor flessen, transportreservoirs en af- 
standtransportleidingen.
De „Regels voor toestellen onder d ruk” 
(kortweg Regels) zijn een voortzetting 
van de uitgave „G rondslagen, w aarop de 
beoordeling van de constructie en het 
m ateriaal van stoom toestellen. dam ptoe- 
stellen en drukhouders berust” van juli 
1965 m et de bijbehorende aanvullende 
bladen (ABG, AKV, VBR en VKR). 
Behalve die gedeelten van de Regels die 
betrekking hebben op de naleving van 
enige wet, dienen de Regels te w orden 
beschouwd als openbaar gem aakte rich t
lijnen, welke door de „D ienst voor het 
S toom w ezen” als grondslag dienen bij 
haar beoordeling, o f het gebruik van een 
toestel onder d ruk toelaatbaar is te ach
ten.

De vorm w aarin de Regels zijn gego
ten, vertoont overeenkom st met die, wel
ke voor constructiecodes gebruikelijk is. 
Zij mogen echter niet als zodanig w or
den beschouwd. De Regels kunnen na
melijk niet geacht w orden alle voor
w aarden te bevatten, die voor een veilige 
constructie en een veilig gebruik nood
zakelijkerwijs m oeten zijn vervuld.
De Regels w orden vastgesteld door het 
H oofd van de Dienst voor het S toom 
wezen. V oor de vaststelling is nauw  over
leg gepleegd met de buitengewone norm 
com missie 343.41, waarbij op ruim e 
schaal gebruik is gem aakt van de uit 
deze com missie naar voren gekom en 
voorstellen, adviezen en opm erkingen. 
V oor de ondervonden steun is de D ienst 
bijzondere erkentelijkheid verschuldigd. 
De Regels zijn gebaseerd op het gebruik 
van een coherent eenhedenstelsel. V oor 
zover eenheden zijn verm eld, zijn dit 
eenheden volgens het „In ternationale 
Stelsel van Eenheden (SI)” . De sym bo
len voor grootheden zijn voor zover m o
gelijk ontleend aan  N E N  1221, N EN  
1222 en N E N  1224. De symbolen voor 
m echanische eigenschappen van m ateria
len zijn gebaseerd op het ontw erp ISO / 
D 514.
G elet op het internationale gebruik van 
de Regels, verschijnt de nieuwe uitgave

tweetalig (Nederlands-Engels).
De vervanging van de G rondslagen en 
aanvullende bladen door de Regels ge
beurt in gedeelten. Zolang de Regels on
volledig zijn, blijven de G rondslagen ge
heel o f ten dele van toepassing op ge
vallen w aarin de Regels (nog) niet voor
zien. D e eerste zending van de Regels 
zal 39 onderw erpen bevatten („B laden” 
te noem en), die ondergebracht zijn in 
4  groepen, n l.: G , M, D en T. G roep G  
bevat bladen m et een algemeen karakter. 
G roep M handelt over m ateriaal, d.w.z. 
algem ene voorschriften, m odelom schrij- 
vingen, lijsten van goedgekeurde specifi
caties. G roep D  om vat bladen die be
trekking hebben op de sterkteberekening. 
D e bladen in groep T  zijn gericht op de 
keuringen en kunnen onderscheiden 
w orden in bladen die aard, om vang en 
eisen vastleggen en in bladen die de te 
volgen procedure voorschrijven.
De „Regels voor toestellen onder d ruk” 
die in een losbladig ringbandsysteem  ver
schijnen, zijn bij abonnem ent verkrijg
baar bij: Staatsuitgeverij, Christoffel
P lantijnstraat, ’s-G ravenhage.
V oor het buitenland treedt British S tan
dard  Institution, Technical H elp to 
Exporters, M aylands Avenue, Hemel 
H am pstead, H erts, G reat-B ritain , als 
agent op.
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EEN N IEU W E „J. HENRY D U N A N T ” VOOR HET RODE KRUIS

foto G. A. Boon

Op zaterdag 24 februari 1973 heeft H .K.H. Prinses M argriet 
vanuit de tuin van het Gebouw van de Koninklijke Roei- en 
Zeilvereniging „D e M aas” te Rotterdam , het nieuwe schip 
voor het Rode Kruis, de J. H enry Dunant, gedoopt.
N a deze plechtigheid dankte de heer O. E. Prins, directeur 
van de Arnhem sche Scheepsbouw M aatschappij H .K .H . prinses 
M argriet voor de geslaagde doop en overhandigde haar een 
doopgeschenk.
H ierna droeg hij het schip over aan de voorzitter van de 
bouwcommissie, ir. D. van den Berg, die het schip vervolgens 
overdroeg aan de voorzitter van het Ned. Rode Kruis, de heer 
A. van Emden.
Tijdens een op 23 februari voor de pers gehouden proefvaart 
gaf ir. J. W. M untz de volgende uiteenzetting van de over
wegingen die geleid hebben tot het huidige ontwerp.
De vorige J. H enry D unant werd in 1959 gebouwd en is dus 
14 jaar oud. H et schip verkeerde nog in een prim a conditie 
m aar toch was vervanging noodzakelijk. H et schip werd nam e
lijk indertijd ontw orpen voor uitsluitend bedlegerige patiënten.

De veranderde medische inzichten en de ontwikkeling van de 
geneeskunde bij de behandeling van chronisch zieken en inva
liden richt zich tegenwoordig m eer op de bewegingsmogelijk
heden van patiënten.

Patiënten m aken steeds m eer gebruik van een rolstoel of be
wegen zich, w anneer dit mogelijk is, lopend. Dit betekent, dat 
de patiënten beduidend m eer ruim te ter beschikking moeten 
hebben. En die ruim te was er niet op het oude schip. H et 
schip had  vier slaapzalen met 16 to t 22 patiënten (totaal 72), 
doch geen verblijf w aar de patiënten overdag konden vertoe
ven. Ook eten diende in de slaapzaal, meestal in bed, te ge
schieden.

Het aanwezige sanitair was onvoldoende en niet toegankelijk 
voor rolstoelpatiënten. Ook de beschikbare accom modatie voor

verplegend personeel was gebrekkig; enerzijds werd het aantal 
plaatsen (39) te weinig geacht, anderzijds waren teveel mensen 
in één hut ondergebracht en lieten de de sanitaire voorzieningen 
veel te wensen over.
Aanvankelijk is bestudeerd of het schip verlengd kon worden 
om zodoende het beschikbare vloeroppervlak te vergroten.
M aar bij deze studie bleek dat de ruim tewinst toch slechts 
betrekkelijk gering was, daar uiteraard  de scheepsbreedte niet 
veranderd kon worden. Om tot een acceptabele ruimte per 
patiënt te komen zou het aantal patiënten teruggebracht moeten 
w orden tot ca. 50, hetgeen onverantw oord geacht werd gezien 
de wachtlijst voor de deelneming aan de reizen. De conclusie 
van het vooronderzoek was dus, dat er een nieuw schip moest 
komen.
H et resultaat van de actie „Schip A hoy” , die voor de benodigde 
financiën moest zorgen, is bekend.

De ontwerpeisen
De inmiddels gevormde Bouwcommissie, waarin deskundigen 
op het gebied van scheepsbouw, scheepvaart en gezondheids
zorg zitting hadden, heeft eerst een aantal ontw erpcriteria op
gesteld, w aaraan het nieuwe schip zou moeten voldoen.
A llereerst werd het vaargebied vastgesteld, daar dit in feite de 
hoofdafm etingen bepaalde. Besloten werd in principe hetzelfde 
vaargebied als dat voor de oude Henry D unant te specificeren, 
nl. de hoofdvaarw ateren van N ederland.
Wel bleek toen dat voor wat betreft de scheepsbreedte er twee 
„bottle necks” waren, nl. De Sluis van de G aarkeuken in het 
Starkenborghkanaal m et een toelaatbare breedte van 9,80 m 
en de ophaalbrug van K oudekerk over de Oude Rijn m et een 
toelaatbare breedte van 9,97 m. In de overige vaarw ateren is 
een scheepsbreedte van ruim 11 m toelaatbaar.
Gezien de enorm e ruimtewinst bij een grote scheepsbreedte 
werd besloten de breedte te bepalen op 11,20 m. D it betekent
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echter, d a t de provincie G roningen en de stad Leiden voor 
d it schip niet m eer bereikbaar zullen zijn. G elukkig staat het 
verbreden van de sluis van de G aarkeuken hoog op de p riori
teitenlijst van de desbetreffende Provinciale W aterstaat, zo
dat kan w orden verw acht dat het schip binnen enkele jaren  
G roningen weer zal kunnen aandoen. Intussen zullen de p a
tiënten u it G roningen en Leiden per auto  n aa r geschikte in- 
schepingsplaatsen gebracht w orden, zodat zij toch de tochten 
kunnen m eem aken.

De toelaatbare scheepslengte op de genoem de w ateren is 80 
m.

Een fac to r van grote invloed op het ontw erp is ook de kruip- 
hoogte. Dal is de hoogte van hel hoogste deel van het schip 
boven w ater, hetgeen van belang is bij het passeren van bruggen 
e.d.

U it ervaring was bekend dat deze hoogte niet g roter dan 
6,60 m m ocht worden. Dit betekende dat de dekhoogte be
perkt m oest w orden terwijl ook de stuurhut, schoorsteen, m as
ten e.d. neergeklapt m oesten kunnen worden.

Het aantal patiënten  m oest tenm inste gelijk blijven aan  die van 
het oude schip, nam elijk 72, terwijl i.v.m. de privacy per slaap
zaal m inder patiënten  gehuisvest m oesten w orden. E r m oest 
ook  een groo t dagverblijf kom en da t ’s w inters gebruikt zou 
kunnen w orden als conferentiezaal. V oor een goede verbinding 
tussen de dekken d.m .v. liften m oest w orden gezorgd.

G angen, deuren, liften, m eubilair, sanitaire voorzieningen e.d. 
m oesten u ite raard  geheel aangepast w orden aan rolstoelen.

De accom m odatie voor het verplegend personeel moest uitge
breid en verbeterd worden. Een accom m odatie voor 55 m annen 
en vrouw en w erd noodzakelijk geacht. D e vaste bem anning 
moest voorts over een eigen m essroom  kunnen  beschikken.

H oge eisen w erden u ite raard  gesteld aan  de veiligheid van de 
opvarenden. H et schip m oest onderverdeeld w orden in een 
aan ta l w aterdichte com partim enten, opdat het n a  een aanva
ring blijft drijven. Alle scheidingsschotten, beschietingen en 
plafonds m oesten vervaardigd w orden uit onbrandbare m ate
rialen.
V oorts diende veel aandacht te w orden besteed aan de be
strijding van geluid uit de m achinekam er.

Een verdere belangrijke ontw erpeis was dat het schip zeer ma-

noeuvreerbaar m oest zijn i.v.m. het afm eren in nauw e havens, 
het achteruitvaren  in doodlopende kanalen.
H et varen in kanalen met de wind dw arsop stelt aan dit schip 
met z’n betrekkelijk groot w indvangende oppervlak hoge eisen 
wat de bestuurbaarheid  betreft.

De technische gegevens zijn:
Lengte: 80 m eter; breedte: 11,20 m eter; holte: 2,95 m eter; 
norm ale diepgang: 1,75 m eter; m axim ale diepgang: 1,95 
m eter; w aterverplaatsing: 960 ton ; snelheid: 20 km per uur; 
aantal gasten: 74; bem anning: 67 vast en verzorgend perso
neel; voortstuw ing: 2 S tork-m otoren van 500 pk  die elk een 
Schottel p ropellor aandrijven; boegschroef: elektrisch gedre
ven Schottel p ropellor van 250 pk.

Elektr. stroom voorziening: drie dieselgeneratoren elk van 300 
pk; voedseldistributiesysteem : w arm w agens via een aparte  lift 
uit de kom buis n aa r alle dekken. In de keuken w ordt het 
„boil-in-the-bag” systeem toegepast; aircond ition ing /verw ar
ming: over het gehele schip; accom m odatie: 2- en 4-persoons- 
hutten  m et toilet en  douche per groep. 1- en 2-persoonshutten 
voor vaste bem anning m et eigen to ilet/douche/w asgelegenheid ; 
6 slaapzalen voor 12 a  13 bedden m et to ile t/d o u ch e / wasgele
genheid; Salon opp. 150 m 2; polikliniek: in onderschip; liften: 
twee grote liften w aardoor gasten alle dekken in rolstoel kun
nen bereiken; kom buis: elektrische keukeninstallaties, m et 
d iepvriesruim te en proviandbergplaats; kan toor: kan too r m et 
balie op bovendek; m essroom : voor vaste bem anning; T .V .- 
systeem : centraal antennesysteem ; zuurstofpersinstallaties: aan 
wezig voor gasten; telefoon: voor alle ru im ten; stuurhut: 
voorzien van m oderne navigatieinstrum enten, rad a r en buiten- 
t.v .-cam era voor navigatie enz,, kan hydraulisch zakken; 
schoorsteen: voorzien van Rode K ruisteken. K an  neerklappen; 
zonneterras: op topdek; echoloden: één in voorschip en één 
in achterschip.

fo to  Charles Hartman
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NECESSITY FOR IN T E R N A T IO N A L  C O N T R O L  OF C O N TA IN ER S
OR “GRANDEUR A N D  SERVITUDES”

I. —  Introduction
T he policy of containerization is quite simple: facilitate the 
transport of freight from  the site of production to  the site of 
consum er, w ithout any break in the load w hatever the transport 
facilities used.
T he application of this policy, has proved, and still proves, to 
be som ew hat com plicated.
Interest in the system is such, th a t it has aroused a real Genera! 
M obilization in the international field in order to determ ine 
the characteristic of its m ajor com ponent « T he C ontainer ». 
Ship owners, store keepers, rail-road transports and road 
transports, leasing com panies, public transports, ports, custom s 
and sanitary-services, standardization  and control Societies have 
joined effo rt to  stipulate their p roper im peratives in relation 
to the scope of their activities, in seeking solutions to conciliate 
them.
In the service of security and quality although rem aining im 
partial, the part of the International O rganization fo r N orm ali
zation is m ultifold. It must:
1. P articipate in the study of com m on technical specifications 

or determ ine certain  com plem entary rules relevant o f a 
given subject.

2. Ensure that the pro totype m aterials satisfy all contingen
cies.

3. Survey the m aterial before it is m ade available to ensure 
that the quality of m anufacture on the one hand, and the 
application of all rules to which they could be subm itted 
on the o ther hand, have been observed.

4. Assess the behaviour in service and the overhaul o f  the 
containers whenever necessary.

5. Unify the m ethods and exam ination criteria, whichever 
they are, such as:
—  the type of m anufacture,
—  the production sites in a country, on the one hand  and 

in all countries on the other,
—  the intervening personel,
—  this particular situation that m ay be considered as 

privileged entails m any obligations.

It is not only to find an answer to im m ediate problem s, bu t to 
seek continuously, arrangem ents that would have to be taken 
to face new situations that can, logically, arise w ith the exten
sion of containerization.
D ue to the fact that local organizations can be approached, 
results can be hastened at the cost o f certain  adjustm ents, one 
can take advantage of m ethods which have already received 
the sanction of experience.
The best illustration of w hat has proceeded is an analysis o f the 
five dom aines of action on the control O rganization.

II. —  Technical specifications
These specifications m ust not be considered as a C ode for 
construction lim ited to a few types.
But on the con trary , they must allow the constructors the free
dom  to realize new creations taking advantage of the technical 
evolution but respectful o f certain  basic rules relevant to the 
vocation of the building m aterial, and the type of construction 
under consideration.
The w ork undertaken  by N ational S tandardization Societies 
and in the In ternational field by the In ternational S tandard  
O rganization, well know n by its sigla I.S.O. has already borne 
its fruit.
T he dim ensions, the gross bulk and the testing m ethods of 
containers for the transport o f « dry» m erchandise have already 
been the subject of «recom m endations».
Such recom m endations constitute a basic and indispensable 
elem ent in the solution of the container problem . They do not

by A. C harron, C hief Engineer of B ureau V eritas. A ssistant 
to  the Naval and Industrial M aterials and Equipm ent Inspection
Service M anager.

pretend to solve it com pletely either. F irstly, they concern only 
containers o f a certain type, and must be com pleted in relying 
upon the results of an im portant program m e of w ork in force, 
on the o ther hand, they do not im pose the rules in respect of 
each type m anufactured  nor do they fo r the control m ethods 
of each container. ,
The decisions arrived at international level, are heavy with 
consequencies, they necessitate, although at the speed by which 
they are taken, delays that some consider too long w hen one 
has to  face im m ediate needs.
The part of the International Control O rganization can prove 
its w orthiness here.
Taking into consideration decisions already accepted, and ap
plicable to a general scheme for the guidance of w ork in the 
course of execution and param eters relevant o f new cases that 
are envisaged or subm itted to them , they can adjust such a r
rangem ents which, even if considered provisional, have the 
advantage to save the present and do in no way com prom ise 
the future.
In this connection, one can quote all problem s posed by tank  
containers, containers w ith an open top and containers fo r the 
transport o f perishable goods.
On th e  security and quality plan one m ust go further and 
exam ine the specifications applicable to  each type of construc
tion, which is com m only called «Les Règles de l’Art» (wisdom 
gathered by experience).
Lastly, to be practical, contro l m ethods m ust be determ ined to  
differentiate between the tests that can be considered as having 
a perm anent authority  in mass production , and those tha t o ffer 
a certain interest in the case of an individual scheme.

III. —  The prototype container
The findings gathered on a p ro to type container help to  deter
m inate its perfect adaptability to the ascribed service and its 
endurance.
Exam ination of a p ro to type can be determ ined at two different 
stages.
F irst o f all, a prelim inary study, to  find out if the idea and 
constructive arrangem ents foreseen are liable to correspond in 
a satisfactory m anner, to  the imposed specifications prior to 
mass production  series.
The first stage cleared we m ust exam ine the characteristics and 
behaviour o f the pro totype container intended for mass p ro 
duction series.
It is now a question of w hether, taking into account, the con
ception, the construction  arrangem ents, the m anufacturing 
schem e and corresponding risk, the controls carried  out during 
and at the end of m anufacture, one can now judge that each 
mass producer container can be considered as presenting the 
degree of resistance to the various dynam ic stresses the con
tainer would be subm itted to  in the course of its service.
For the Control O rganization, this exam ination is an  absolute 
necessity.

T here are 3 stages
1. By drawings it is possible to  determ ine, nam ely, if the 
sam pling is well adapted  to  the d ifferent types and dynam ic 
stresses th a t are to be taken into account while carrying out the 
tests to check the behaviour o f the container in service. K now 
ledge gathered from  this first exam ination will, eventually guide 
all interventions that shall be m ade during the tests.
As an exam ple: O n com ponent samples w hich appear weak 
according to  calculations, and for which the deform ation 
m easures should be increased, o r carried  out at particular 
points.
2. W hen in m anufacture
The following m ust be checked:
—  the efficiency of the workers,
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—  tf te  g jad iffy  off t o  saaterisd te aa® 4,
—  the adaprahiiuv oil t o  mean»- off production to  site type s»f 

project construction.
—  the quality off w orkm ansh ip  m  its d ifferent aspects- (Iron* 

p reparing  tm> the ffifrisited: component: partsX
—  the organization; and efficiency' of the m anufacturer» 

«Qualify Geotnois. Departm ent.
T. (M  m m m eom or «ffypg*
Fite container must be the image, m  faitsffui as: paw lWfc. to  
those which « 9  later be m ass produced.
Bis realization. ®Msff m  partaeuja*. f e v e  best® snffmrafftedl to  the  
n iste off its  eonsidteretl mass, pw&KMsm,
The container «type» must b e  submitted: to  rest rapod tao itf: 
tite r am ess. iff « i f f  sa fffe  I k  sfitrwiee..
Titer Batons off t o s a  to«», a n d  th e  coisdtektna unitor wfeicts t o y  
are to  be carried out are specified for containers; o f each; type, 
a s d  relevaajff o f ife miesteSm.
Cfertain> eitesfidngs aimed; at; raarar-baudffi&g an d  stow age ase  
tfireetly tied! to security irs use, suehr m  stasdtin®. KBtog. e r  65: 
the floor Itself, O thers concern the perennialicy of th e  ce s ta i-  
ner. for exam ple those which are to ensure the strength a t  th e  
sffmieEure and; its wai& to  dynam ic stress- an d  where t o t  is  a  
risk  ssff m t o  Finally, o ther wldefe concern the; « C o r to t*  
of Che: merchandise: carried, shouid be ail that c tm sem s w ater- 
tightness @a%„
08  this Hast pointc iff would fee advisable to  d iffe ren tia te  the  
fBOTH&aafies o ffered  fey, d ie  OOTcepffiom w hich ca® b e  d te c te f i  tm  
the prototype fo r the possibilities off realization which cssild; 
justify an  iiBii»idu]a]i exam ination  o f m ass produced; containers. 
T o fee fair, w e  muse say t o e  th e  inspection o f  a  pratoffype does 
not permit, to  estim ate accurately, she longevity a t a  container. 
C ertain com ponents escape experim entation an d  remain to fee 
p u t to  the: te s t  Iff: affi depends, starting: touts: d ie  accepted  m iki-  
m u m  off t o  op tion  tafe®  fey the u se r to  conciliate: the  paam?- 
meters: prices, m a ih to a a e g  an d  replacem ent.
Iff is  n® longer a  technicals ppoftfaw» t a t  m typical: financial: orar.

IV. —  Mass produced containers
W ith regards to quality, mass production has its advantages 
and inconveniences.
W hen construction param eters have been determ ined and an 
official control assured for all units thereafter produced, inde
pendent control organizations are in no way obliged to survey 
m anufacture unit by unit. However, it would be essential to 
periodically check the good w orking order of the «Production 
Line».
On the other hand, the risk in m anufacture resulting through 
operations depending essentially on the quality of w orkm an
ship, or the imposed speed for a sm ooth running «Production 
Line» cannot be figured or easily detected.
T hat is why, individual exam ination of the containers offers 
a greater interest, this exam ination will rest on two points:
1. The behaviour o f the container as a whole checked by 
sim ulated lifting tests (tensile test at the fram es extremeties, 
watertightness checked, whichever the case, by w ater spray or 
by light).
2. The quality o f m anufacture  which necessitates an exam ina
tion of the assembly (weld seams, lines of rivets . . . ) ,  the good 
working order of the doors, the effectiveness of the door lock
ing gear and the hinging arrangem ents, the m ounting of the 
floor boards and the gaskets for watertightness, the protection 
of surfaces and the special chemical treatm ent of all wood 
com ponents as required.
Lastly, it must be ensured that all conditions and m arkings 
specified either by the authorities (customs, health D ept., ra il
ways) o r by the owners, have been carried out.
This last «glance» fo r coordination will facilitate later the 
transit o f the container which will have a life w ithout history.

V. —  The container in service
Submitted to various hardships, m ore or less severe when being 
stowed, to handling or in course of transporta tion  by sea or 
road. The container is subm itted to num erous changes in its 
behaviour.

Its im »nUmmrr is, vital, and then comes a day when i| is neces
sary to  c s s « »  that it can always be fit for use.
The average life o f  the International C ontainer park is rather 
short: and  preoccupations in this respect inherent to the creation 
o f  « fleet of new containers eoukl m ake o f this question, a 
saeoasfery thought.
U sers are . w  fact, aw are of the im portance it will have, within 
a  few years, ti not a  tew m onths, th e  problem  of survey and 
eventual repa ir of their containers, when by hundreds of thou» 
sands, they will: sat! t o  seas.
Already, im portant factories are operational and repair works 
try t o i r  feed to  ecmcihate fo r their task the necessity of quality 
«KÉ speed.
T i e  day has conte where the independent control organization 
m ust feè afete to  ad judicate on  the quality of the repairs carried
o u t.
Mam  to  approach  the problem ?
This additional b ranch o f  activity m ust at the sam e time play 
its p a rt, not to  upset the interventions, repairs and eventual 
testing, am i finally not to  carry with it an ahnorm aly heavy
financial charge..
I ts  action o u s t  therefore fee perfectly coordinated with those 
off t o  users s a d  repa ir works.

W e shall d iffe ren tia te  between:
I. T h e  intervention a t the request o f  the user at the repair 

woefciv fo r  exam ple, following dam age and the systematical 
t o  off a  p rogram m e fo r  t o  periodical survey of a fleet of
so s ta iie m ,

2.. T h e  evenffasrf survey o f  repairs.
T.. T h e  eventual survey of certain  tests necessary by the nature 

m  BMpM t awce off t o  rep a k  carried  o u t with regard to  the 
saarveyerff- fâæJlirog, 4  cases can  be foreseen.

*- t o  container in  gaw f condition needs no m aintenance nor
repairs,
b. th e  container needs overhaul which does not concern the 
structure and can be carried out in a «recognized» workshop,
c. containers that require m ore im portant overhauls liable to  
be the object o f an inspection in the course of repairs in a 
«recognized» workshop,
d. the container needs an overhaul which is subject to in
spection during the rep a irs /o r  tests, to determ ine the effecti
veness of the repairs carried out by a «recognized» workshop. 
The recognition of a workshop is essential if a certain pro
ductiveness is hoped for. It allows to solve in a single opera
tion m any problem s and shall from  the onset, be the definition 
of a procedure for the intervention of surveyors com bining 
simplicity and efficiency.

In our opinion, the recognition of a repair workshop rests on 
2 criteria:
1. the ability carry out the planned repairs,
2. the equipm ent in m aterial m eans for:

—  the inspection of containers,
—  the carrying out of repairs,
—  the carrying out of certain tests.

Concerning ability, the diversity in construction m ethods shall 
lead to ensuring that the workshop under consideration has re
ceived from  the m anufacturers the technical instructions for 
each type of container.
At a first stage, it is not reasonable to  foresee that a workshop 
can get a delegation form  all m anufacturers, therefore, a 
choice shall be m ade according to the traffic  concerned. 
Consequently, and progressively the w orkshops will receive 
instructions for particular cases that it has not com e up against 
before, and by this its ability will continuously improve.
The equipm ent must include, first of all, a stand for inspec
tions which supports one or several machines for handling 
(from the waiting shed to the positioner for exam ination pu r
poses and from  thereon to the repair w orks or the stocking
shed).
T he equipm ent for repairs are various and should include the 
following: equipm ent fo r shoping, fo r welding, for riveting, 
gluing or m echanical equipm ent.
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It shall be necessary, in a certain num ber of cases, to ensure 
that the repairs carried out have been successful. It shall there
fore be necessary to dispose of a bench for testing. By its con
ception it should allow the submission of containers to  stress
es which, in service, will be applied to  the parts repaired.

VI. —  Unification
All principles before m entioned must have an international 
status due to the location of the container itself and the W orld 
wide production of these.
It is not, in fact, the easiest part o f the problem set for the con
trol Society.
F o r diversity, it is rather difficult to do better still.
—  D iversity by its nature:
—  closed containers: doors are situated in one or several walls
—  with an open roof, either mobile or otherwise
—  open containers: at the top or on the side
—  containers fo r liquids
—  containers for the transport of perishable goods

—  isotherms
—  refrigerated
—  cold store

—  Diversity in building materials:
—  carbon steel
—  steel alloy
—  light alloys
—  tim ber and plywood
—  plastics and resins

—  Diversity by the ways o f construction:
—  welding
—  riveting
—  bolting
—  gluing

—  Diversity o f users:
—  by their vocation: shipowners

transport by rail 
transport by road 
leasing com panies

—  by the ir nationality

—  Diversity o f manufacturers:
—  by the nature of the m anufactured  type concerned, either 

by the O rganization of the m anufacturing departm ent or 
control services, finally by the site occupied by the factories.

—  Diversity in the various means fo r  handling, stocking  
and transport.

—  Diversity in the regulations:
—  if the problem  must be exam ined fo r security, inviolability 

or on grounds of health.

T o  all these problem s, the control society must also take into 
account the diversity o f its staff nationality, and geographical 
situation.
The standardization problem  is in fact a difficult one to solve 
in a satisfactory way, but from  the m om ent one becomes 
conscious of its im portance, and the problem s involved, satis
factory solutions are found if one can call upon an O rganization 
which is regularized from  the start.

VII. —  Conclusion
The enthusiastics of containerization have still p lenty of p lea
sant hours to look forw ard to, m ay all above m entioned re
flexions on the subject help them  to live out fully.

O vergenom en uit „Bulletin T echnique du Bureau V eritas”, 
decern ber 1972.

N EW  ASEA C O N T R O L  SYSTEM FOR T H E  A U X IL IA R Y  POW ER SU P P LY  O N  BOARD S H IP
*"■ i i  *■- - » . .g
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d
A SEA  has recently developed a new system for the autom atic 
control and  m onitoring of the auxiliary pow er supply on board  
ship. T he purpose of this system is to  contro l the active or 
apparen t pow er ou tpu t of generating sets. W hen required, it 
can autom atically  adjust the load sharing between sets operating 
in parallel to ensure that the load will be evenly balanced. If 
there is a risk of the sets being overloaded, the system transm its 
a starting im pulse to  the standby set. This set is then au to 
m atically synchronised and the load is equally shared between 
all the sets now running. In addition, the system includes a unit 
for controlling and adjusting the network frequency.

A salient feature of the new ASEA system is that the frequency 
control, synchronising, load sharing and other functions are 
accom plished by a single unit, to  which a particu lar generating 
set is connected fo r only a brief instant.

T here  are at present two variants available, one for ships having 
one tu rbo-generator and up to  two diesel-generator sets and the 
o ther for ships having one turbo-generator and up  to fou r diesel- 
generator sets.
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N ED ERLA N D SE V ER EN IG IN G  V A N  T EC H N IC I OP SCH EEPVAARTGEBIED

Vsss*sial vnmt fcsrtegess. <m exsmrdim acinm  Wfkr-tWtS

N ® ,
Naar behoefte ka» van tets programma woes&a afgewekco. 

A. LEZINGEN
25 april T3 «»o?

ZZmeï'W ,
örosïsge«

W

Algssnerte- Ledstriergasterihg ta  restaurant 
J % s t e  PfesJ»”' t r  Waan*. ik é #  t è it tm »  f F r.». 
Jte eamstmimg Uemgi esm « n n i r  »«ar 
Scheepswerf Jtm eh S M ., Makkmm en é r  Kern. 
M eikhu m m s r .-M ttrêswsrkfktiitieii.
4 ssurun Heproblemen Ut de praktijk door sfc 
heer JL H V eonm aa v as AssaratatekaiiÉoer 
A. Brugman». teGroBïagert.

M  w i t l  ( M  M pett»  uttstrvmhiKe» ( f  werven en de toe- 
io n « d im  pmmtgsmogrtifkfiedett in Nederland, door Ir,
25 mei '73 tv r| M. Paonevis van Organisatie Adviesbureau 
A B e tm b n  Ydo BV.

&&*t#smmé «al t» .Jickip en Werf" wanten herhaald.
Wijzigingen a f atmvuttMgen kunnen hierin voorkomen. Bovendien 
-iïi rem efke vergader mg a f andere bijeenkomt! aan leden en he- 
p w t%W3i tr *  emomrtékr warden gezonden.
Mei bezoeken van vergaderingen waarin lezingen worden gehouden, 
getkre mem utteem te doem mm ontvangst van een convocatie.

Nederlandse 
Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebi ed
AFDELING AMSTERDAM
Aanriuitersf a&® és: ÈSjgsesme Afifcfisg»seer- 
gademsg: op 2  m aart 1975 'm het Gaveke- 
Gnrefflpe&aés KsM ir. E, 1. de Bs®r, hoofd: 
vast: Je  afdeling Technisch Ctatezoefe van 
haf ffij&siastitu®r w e r  V%serijoad«rzot;fe & 
ifrmriden, ees voordracht oser bet oadfer- 
werp. ,,Vfflsraam% Sr en machvnekarner- 
installatfes v ee r vtsser^vsartragraG 
Aanwezig ware® sotgeas «fe pcesesafelSjjsE 
4® ieilai® e s  ï  betesgs&lle®fc Voorzitter 
* s»  Ir, C. &fcöif®fca|sgtE,
Aam de im téI va® Kefet&eefêee gaf tr, De 
Boer een interessant en duidelijk beeld van 
de voor de verschillende visserij methoden 
gebruikte scheepstypen en de in de betref
fende schepen geïnstalleerde machineinstal- 
laties.
De lezing werd door de aanwezigen met 
grote aandacht gevolgd en van de moge
lijkheid tot het stellen van vragen werd 
gebruik gemaakt door de heren: A. Goed
hart, M. Schaafsma, S. de Nobel, G. P. 
Stapel en F. E. H. Kremer.
Tenslotte kon ir. Scherpenhuijsen te ca.
21.40 uur tot sluiting van de bijeenkomst 
overgaan, na ir. De Boer hartelijk dank 
te hebben gebracht voor zijn zeer interes
sante voordracht.

A FD E LIN G  R O TTER D A M

Notulen van de vergadering van de afde
ling „Rotterdam", gehouden op donderdag 
29 maart 1973 om 20.00 uur in de Socie- 
tcilszaal, 3e verdieping va nliet Groothau- 
dehgehouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. 
Aanwezig volgens de presentielijst: 1 spre
ker, 2 bestuursleden, 46 gewone leden, 13 
introducé’s en 1 juniorlid.
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering d.d. 1 

maart 1973 (zie „Schip en Werf” no. 6 
van 16 maart 1973).

3. Voordracht.
Onderwerp:
„Verstelbare schroeven”, door ir. C. C. 
Schneiders van Lips B.V., Drunen.

4. Rondvraag.
5. Sluiting.
Voorzitter Prof. ir. J. H. Krietemeijer.
1. Om 20.00 uur opent de voorzitter de 
vergadering met een woord van welkom 
aan de spreker en de aanwezigen.

2, Ebt nutukE vaa de vergadering van 1 
maart 1973 werden a n d t r  wijzigingen 
goedgekeurd en getekend.
3, ïr, CL C. S d b a d fe s  hmsM ajjn voor
dracht, die taegeifefet wordt met een groot 
aastal schema's, e s  foto’s,, geprojecteerd 
door middel van ees overfeead-projector. 
Op duidelijke wijze «ordes de voordek» 
« as  tem. ««ssfeitae setotetf verklaard. Na 
de pauze w er getegss&etd tot het stele«: 
va» vragen, w aartan gebruik gemaakt: 
word® sfeer die; heren Hosselaar. B. C. van 
Ommeren, die toetkatende bijzeMderhedea 
weet te  verraeMe® « c r  «te stsMtS va® «te 
verstelbare scteaeff e« de drafc op  het roer 
6# evwttaete h m é R b  ir, Saurwalt, De 
tertg, tr; Jsustm . Bafaeer ca  f t r f .  Kriete- 
satójsr. De gestelde vragen n  opmerkingen 
worden beantwoord door zowel rr. Setmet- 
ders als zijn medewerker ir. Wind.
4. Bij de rondvraag verlangt geen der aan
wezigen het woord.
5. Om 22.30 uur sluit de voorzitter de 
vergadering. Hij wijst nog op het aanmel
dingsformulier voor deelname aan de al
gemene ledenvergadering, dat in no. 7 van 
„Schip en Werf” is ingesloten.
Vervolgens dankt Prof. Krietemeyer de 
heer Schneiders voor zijn interessante 
voordracht, waarbij hij tevens insluit zijn 
dank aan ir. Wind, die een groot aandeel 
heeft gehad in de voorbereiding hiervan. 
Prof. Krietemeijer verwacht dat er nog wel 
nieuwe ontwikkelingen op komst zijn op 
het gebied van verstelbare schroeven en 
hoopt dat de heer Schneiders ons daar ter 
gelegener tijd van op de hoogte zal willen 
stellen.
Een hartelijk applaus onderstreept het 
dankwoord van de voorzitter.

BALLOTAGE
De volgende heren zijn voor het gewoon 
lidmaatschap voorgedragen aan de Ballo- 
tage-Commissie:
Ir. H. E. 1. BODEWES, s.i.

Medewerker Nederlands Scheepsstudie- 
centrum TNO, Buitenwatersloot 195, 
Delft.
Voorgesteld door J. H. G. Bodewes.

H. J. KLOOSTRA
Oud-Scheepswerktuigkundige (met di
ploma B); Technisch adviseur AFA — 
Afstandsbedieningen, Schiedam, Reu- 
venslaan 65, Voorburg.
Voorgesteld door ir. G. Langelaar Gzn.

C. D. KUIPER
Afgest. H.T.S. afd. Electrotechniek; 
Electrotechnisch Medewerker Teken
kamer Scheepsbouw/Machinebouw

IHC-Gösïo, Schiedam, Havikstraat 108,
Slfcdreeht.
Voorgesteld door H . S, Sivai,

C, J. PAANS
Chef Afd, Inspectie en Techn, Adv. 
Start-Werkspoor-Diesel B V,, Amster
dam, Tjalkstraat 3, Purmereml. 
Voorgesteld door J, F. Catau.

ir, 1_ P. VAN DER STEEN, w.i.; Hoofd 
Stork-Werfapoor-Dtese! B.V. Service, 
Amsterdam, Orttswarande 29, Breuke-
lea.
Voorgesteld door 1. F. Catau,

R I VFRBURGH
Scheepswerktusgkundige (met diploma 
B) bij het Loodswezen, Maassluis, 
Reede 117, Brielle.
Voorgesteld door D. de Haan,

D. DE VIET
Oud-Scheepswerktuigkundige (met di
ploma C); Oud-Hoofd Technische 
Dienst, Compania Shell de Venezuela, 
Caracas, Treublaan 65, ’s-Gravenhage. 
Voorgesteld door H. Snel.

H. B. W. WILDEMAN
Afgest. H.T.S. afd. Werktuigbouwkun
de; Hoofd Verkoop N.V. Appingcdam- 
mer Bronsmotorenfabriek. Appingcdam. 
Trasraamsteen 10, Delfzijl.
Voorgesteld door G. K. Visscher. 

Voorgesteld als belangstellende:
A. J. EELS1NG

Supervisor Loss Prevention & Claims 
Sea-Land (Ned.) B.V., Rotterdam, A. 
M. de Jongstraat 13, Ridderkerk. 
Voorgesteld door M. Bakker, H. O. 
Sliep en H. van Liefland.

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

NIEUWSBERICHTEN
H. J. Mennens t
Op 28 maart 1973 overleed te Rotterdam 
in de leeftijd van 76 jaar de heer J. H. 
Mennens, medc-vennoot Mennens en Co - 
Ijzerwaren- en Gereedschappenhandel C.V.

Leergang Maritieme Corrosie 
(4-7 juni 1973, Delft)
Het Corrosielaboratorium van het Konink
lijk Instituut voor de Marine, de Stichting 
Materiaalonderzoek in de Zee en de Tus- 
senafdeling der Metaalkunde van de Tech
nische Hogeschool Delft organiseren on
der auspiciën van het Nederlands Corrosie 
Centrum een vierdaagse leergang „Mari
tieme Corrosie”, die zal worden gehouden 
van 4 t/m  7 juni 1973 in de Aula van de 
T.H. Delft.
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Het programma is als volgt ingedeeld:
4. juni: Thema „corrosieleer” (4 lezingen, 
1 film);
5 juni: Thema „corrosievcrschijnselen” (4 
lezingen, 1 film);
6 juni: Thema „corrosicpreventie” (4 le
zingen, 1 film);
7 juni: Thema „materiaalkeuze” (4 lezin
gen).
De kosten voor deelneming (inclusief 4 
lunches, consumpties, syllabi en t.z.t. toe
zending van de gebundelde lezingteksten) 
bedragen f  150,— per persoon; voor stu
denten wordt dit bedrag /  35,—.
Het volledige programma met aanmeldings
formulier kan worden aangevraagd bij Se
cretariaat NCC, p /a Verfinstituut TNO, 
Postbus 203, Delft; telefoon 050-56 93 30.

Scheepsbouw kundig gezelschap 
„W illiam  F ro u d e”, D elft
Het Scheepsbouwkundig Gezelschap „Wil
liam Froude” heeft zich in een buitenge
wone vergadering van 28 februari 1973 als 
volgt samengesteld: G. J. Schepman, pre
sident; H. G. Blaauw, secretaris; B. J. Wil
ton, thesaurier en C. E. J. Leenaars, com
missaris onderwijs.

E u ro fln lsh /V O M  73
In terna tionale  vakbeurs voor opperv lak te  
technieken
In het RAI gebouw te Amsterdam zal van 
22 mei tot 26 mei 1973 een internationale 
vakbeurs worden gehouden voor opper- 
vlaktetechnieken. Het expositieprogramma 
omvat o.a. gereedschappen en hulpmidde
len ten behoeve van oppervlaktebehande
ling.
Tevens zal er op 23 mei a.s. om 10.00 uur 
een discussie-ochtend worden georgani
seerd door de Stichtingen „Anodiseren”, 
„Galvanotcchniek”, „Doelmatig verzinken” 
en „Email".
Deelname aan deze discussie-ochtend is 
voor belangstellenden gratis.

I'hc Institu tc  o f M arine Kngineers. 
N ederlandse sectie
De onlangs opgerichte Nederlandse sectie 
van het Institute of Marine Engineers, 
hield op 20 maart 1973 zijn eerste bijeen
komst in het Congresgebouw te ’s-Graven- 
hage onder voorzitterschap van de heer 
J. G. F. Warris, terwijl Prof. ir. W. Vinke 
do leiding van de discussies had. 
Voordrachten werden gehouden door mr. 
J. G. Holburn, C. Eng, M. I. Mar. E. over 
„Operating Expcrience with Gas Turbine 
Container Ships”, ir. J. B. Kerpestein over 
„Propulsion Systems of G. T. S. Euro- 
liner Class Ships Gear Transmission” en 
ir. C. C. Schneider over „C.P. Propeller 
Systems of the Euroliner Class vessels”.
In zijn openingstoespraak sprak de heer 
Warris de hoop uit, dat in de toekomst 
vruchtbare samenwerking zal kunnen wor
den bereikt met het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs en met de Nederlandse Vereni
ging van Technici op Scheepvaartgebied. 
Deze eerste bijeenkomst werd door ca. 80 
belangstellenden bijgewoond.

T echnische H ogeschool D elft
Geslaagd voor het doctoraalexamen voor
wiskundig ingenieur
H. C. G. Langelaar, Delft
H. W. K. Angad-Gaur, Delft
A. K. Blaauw, Oudewater
J. J. van Bijsterveld, Nootdorp
Geslaagd voor het doctoraalexamen voor 
elektrotechnisch ingenieur 
mej. N. J. Wiegman, Wieringen

H. van den Berg, Den Haag
D. J. Bosveld, Ridderkerk 
M. Germeraad, Delft
A. P. Hoeke, Delft
C. J. Kolber, Den Haag
I. Koster, Schiedam
J. F. W. van Lammeren, Delft
F. W. van der Linden, Wassenaar 
J. W. Mugge, Delft
M. S. Nasrullah, Nw. Nickerie (Sur)
G. J. Oostenenk, Delft
G. E. Oudshoorn, Den Haag 
J. M. Qucllhorst, Rotterdam 
T. P. Robroch, Arnhem
i .  C. A. Saarloos, Delft 
L. Schol, Sommelsdijk
H. A. Talen, Rotterdam 
Tan Tik Hing, Aerdenhout
B. L. J. van Veen, Delft 
A. Veldhuis, Delft
J. A. Wegkamp, Zoetermeer

N ederlands N orm alisa tie -in stituu t
Wijzigingen in normalisatiebladen 
N 524 (55) Scheepsonderdelen. Rechte bol
ders (ingetrokken); 003 99006 (69) NEN- 
bundel 6. Normen voor scheepsbouw en 
scheepvaart (bevattende 68 normen op het 
gebied van scheepsbouw en scheepvaart) 
(ingetrokken); NEN 51 (66) Technische te
keningen. Aanduiding van klinknagels, bou
ten en schroeven op tekeningen voor staal
constructies (vervangen door NEN 3546); 
N 1539 (51) Scheepspijpleidingen. Aange
goten gietstalen flenzen voor druktrappen 
1-6; 11-5 (ingetrokken);
N 1542 (51) Scheepspijpleidingen. Aange
goten gietstalen flenzen voor buitenboord- 
aansluitingen voor druktrap 1-6 (ingetrok
ken); NEN 2358 (63) Technische tekenin
gen. Aanduiding van constructieprofielen 
(vervangen door NEN 3546).

VOM  —  V E R E N IG IN G  V O O R  
O P P E R V L A K T E T E C H N IE K E N  VA N  
M E T A L E N , R ilthovcn
Jaarverslag VOM
Verschenen is het jaarverslag van de Vere
niging voor Oppervlaktetechnieken van 
Metalen (VOM).
In een inleidend artikel wordt aan de hand 
van de deelname aan de activiteiten van 
de vereniging gesignaleerd dat er een ver
schuiving is opgetreden van educatie naar 
informatie onder meer ten gevolge van 
consolidatie in de oppervlaktebehandelings- 
industrie.
De VOM ziet onder meer als taakstelling 
de voorlichting aan de beslissers die be
palen welke finish moet worden toegepast. 
Het afgelopen verenigingsjaar, dat eindig
de op 30 september 1972, is voor de vere
niging een goed jaar geweest.
Het ledental bleef gehandhaafd op 544.
Er werd belangrijk meer gebruik gemaakt 
van de informatiedienst en ook de advies
verlening nam sterk toe.
Het onderzoek naar de schadelijke afval
stoffen die ontstaan bij oppervlaktebehan
deling van metalen, uitgevoerd in op
dracht van de Stichting Verwijdering Af
valstoffen werd afgesloten en voor de
S.V.A. in een rapport vastgelegd.
Het collectieve speurwerk van de vereni
ging vindt goede voortgang al wordt be
treurd dat de Nederlandse industrie, met 
name in de oppervlaktebehandeling van 
metalen nog te weinig van de noodzaak 
hiervan doordrongen is.

Stichting N ederlands In stitu u t voor 
E lck trow arn ite  en E lek trochem ie, A rnhem
Verslag van het 7e Internationale
Elektrowarmtecongres
Voor het 7e Internationale Elektrowarm

tecongres, dat van 18 t/m  22 september 
1972 te Warschau (Polen) werd gehouden 
bestond grote belangstelling. Aan dit con
gres, dat onder auspiciën van de Union 
Internationale d’Electrothermie (UIE) door 
het Poolse comité voor elektrowarmte werd 
georganiseerd, namen ca. 750 personen uit 
27 landen deel.
Evenals bij vorige internationale elektro- 
warmtecongressen het geval is geweest, zal 
ook van dit congres een verslag in boek
vorm worden uitgegeven. In dit verslag, 
dat in het 2e kwartaal van dit jaar zal 
verschijnen, zullen niet alleen ongeveer 160 
rapporten in één van de drie congrestalen 
(Duits, Engels of Frans) in extenso wor
den opgenomen maar ook de van te voren 
samengestelde rapporten met betrekking tot 
de diverse werkzittingen en de tijdens deze 
werkzittingen gevoerde discussies.
Bovengenoemde rapporten, die door ex
perts op het gebied van de elektrowarmte 
werden ingediend, werden in de volgende 
secties ingedeeld:
Sectie I
Reductie-, raffinage- en smeltprocessen; 
Sectie II
Verwarming en warmtebehandeling van 
metalen;
Sectie III
Verwarming en warmtebehandeling van 
niet metallische stoffen;
Sectie IV
Ovenbouw en bouwelementen;
Sectie V
Automatisering van elektrowarmteproces- 
sen;
Sectie VI
Onderzoekingen en berekeningen op het 
gebied van de elektrowarmte;
Sectie VII
Economische en energietechnische proble
men;
Sectie VIII
Ruimteverwarming en klimatisering. 
Aangezien deze uitgave waardevolle gege
vens bevat over de nieuwste ontwikkelin
gen op bovengenoemde gebieden, waaron
der het smelten van metalen onder slak, 
plasmabranders, elektronenstraalovens en 
laserinstallaties, is dit standaardwerk zo
wel voor ovenbouwende industrieën en ge
bruikers van elektrische ovens of verwar- 
mingsinstallaties als voor wetenschappelij
ke instellingen en elektriciteitsbedrijven 
blijvend van belang.
Exemplaren van dit standaardwerk kunnen 
tegen de prijs van U.S. $ 90,— (exclusief 
BTW, verzendkosten e.d.) bij het Bureau 
van de Stichting Nederlands-Instituut voor 
Elektrowarmte en Elektrochemie, Utrecht- 
seweg 310 te Arnhem worden besteld.

N ieuw e opdrach ten
De Aluminium Company of America (Al
coa) heeft een opdracht ontvangen voor 
het leveren van 3200 ton aluminium plaat, 
dat gebruikt wordt voor de constructie van 
zes bolvormige tanks voor een 125.000 
m3 LNG super-tanker. Dit is de derde 
soortgelijke opdracht ontvangen van Kvaer- 
ner Brug A/S te Oslo.
De platen worden geleverd in gebogen sec
ties met een gewicht van meer dan 6 ton 
per stuk. Alcoa vermeldt dat door deze 
zeer grote en voorgebogen platen er een 
20 pet besparing in het laswerk wordt ver
kregen. De supertankers in aanbouw voor 
rekening van Gotaas Larsen Shipping te 
New York krijgen 5 tanks met een dia
meter van 35 m één tank met een dia
meter van 30 m. Speciaal gefabriceerde 
aluminium plaat, 178 mm dik, wordt ge
bruikt voor de dwarssecties in de tanks.
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T ew aterla tingen
In Bremen is bij de scheepswerf van A.G. 
Weser de 250.000 dwt. metende Esso Sin
gapore te water gelaten. Het is de vijfde 
in een serie van negen tankers van deze 
klasse die A.G. Weser bouwt. In totaal 
heeft Esso 32 tankers van deze grootte in 
de vaart of in bestelling.

Op 14 maart 1973 is met goed gevolg te 
water gelaten de d.s. sleephopperzuiger 
Maas, bouwnummer CO. 804 van IHC 
Smit B.V. te Kinderdijk, bestemd voor 
de Société Générale de Dragage te Ant
werpen.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 88,00 m,
breedte 16 m, holte 8,20 m.
Deze zuiger is van het type IHC Stantrail 
Mark II.
In deze zuiger worden geïnstalleerd:
— twee 4-tact, enkelwerkende M.W.M.- 
motoren van het type TBD 500-6 UE, elk 
met een vermogen van 1800 pk bij 500 
omw/min:
— één 4-tact, enkelwerkende M.W.M.-mo- 
tor van het type TBD 500-6 UE met een 
vermogen van 1800 pk bij 500 omw/min;
— drie 4-tact, enkelwerkende M.W.M.-mo- 
toren van het type RHS 618 S, elk met 
een vermogen van 187 pk bij 1500 omw/ 
min.
De d.s. sleephopperzuiger Maas wordt ge
bouwd onder toezicht van Bureau Veritas 
voor de klasse: I % E Drague porteuse 
de déblais - Service côtier AUT.

Op 24 maart 11. ging bij de Verolme Dok
en Scheepsbouw Mij B.V. te Rozenburg 
de 251.000 tdw turbine tanker Slaland met 
goed gevolg te water.
De doopplechtigheid werd verricht door 
mej. J. Staubo, dochter van de reder Knut
H. Staubo.
De technische gegevens van het schip zijn: 
lengte over alles 344,35 m, lengte tussen 
de loodlijnen 329,20 m, breedte naar de 
mal 51,80 m, holte naar de mal 25,60 m, 
ontwerp diepgang 20,05 m, proeftochtsnel- 
heid pl.m. 16 knoop, ladingcapaciteit pl.m.
11.250.000 cubft. =  318.700 m3, hoofd
machine Verolme/General Electric Stoom
turbine.
Het schip zal gebouwd worden overeen
komstig de voorschriften en onder toezicht 
van American Bureau of Shipping.
In toevoeging op deze classificatie zal het 
schip aan de navolgende eisen moeten vol
doen:
a. The International Loadline Convention 

of 1966
b. The International Convention for Sa- 

fety of Life at Sea of 1960
c. The Régulations of Norsk Sj0fartskon- 

toret
d. The Suez Canal Authority Rules of 

Navigation
e. The Classification Agency Régulations 

for the Certification of Cargo Gear
Het schip is een enkeldekschip zonder kam
panje en bak en voorzien van twee zij- 
langsschotten en heeft haar accommodatie, 
machinekamer en brug op het achterschip. 
De ruimten onder het hoofddek worden 
verdeeld door schotten en dekken voor 
de volgende compartimenten:
Voorpiektank tot Piekdek: capaciteit pl.m.
185.000 cubft. =  5250 m3 voor waterbal- 
last.
2 afzonderlijke kettingbakken 
Bootsmanbergplaats op piekdek vóór 
Gedeeltelijke Cofferdam in voorschip bo
ven piekdek
Ladingtanks 1-5 waarvan: Tank 2 midden 
voor waterballast, Tank 5 A zij SB +  BB 
voor sludgetanks.
Tank 6, welke als Cofferdam dienst doet,

is eveneens geschikt voor waterballasttank. 
Pompkamer voor ladingpompen met toe- 
gangstrunk naar hoofddek, daarboven toe- 
gangsdekhuis
Settlingtanks boven pompkamer, elk met 
toegangsluiken op hoofddek. Capaciteit to
taal pl.m. 60.000 cubft./br. olie 
Zij-oliebunkers, elk met toegangsluiken op 
hoofddek. Capaciteit totaal pl.m. 370.000 
cubft. voor brandstofolie 
Achterpiek voor waterballast met een ca
paciteit van 77.000 cubft.
Accommodatie is geplaatst op het achter
schip, in totaal 7 lagen, en is geheel voor
zien van air-conditioning 
Navigatie-uitrusting zal uit moderne ap
paratuur bestaan, zoals gyro-uitrusting, ra
dio- en radio-telefooninstallatie, elektrisch 
log, sallog, radar-installatie, een echolood 
etc. in kaartenkamer en stuurhuis.
Isolatie en beschieting in accommodatie. 
Hiervoor zijn brandvrije materialen toege
past. Alle scheidingswanden zijn van as
best, afgewerkt met hardplastic.
Civiele dienst zal voldoen aan de hoogste 
eisen welke normaal gesteld worden aan 
boord van moderne schepen.
Turbines: een meerhuizige turbine-set met 
dubbele reductiekast van het type Verol
me/General Electric met een max. vermo
gen van 32.000 shp.
Ketels. De hoofdketel is van het type 
Babcock & Wilcox stralingsketel met de 
oververhitter in licentie door Verolme ver
vaardigd. Oververhitter uitlaatdruk 64 kg/
cm2.
Oververhitter uitlaattemp. 513 °C en de 
hulpketel is van Verolme ontwerp en fa
bricage met een capaciteit van 30 ton/uur. 
Uitlaatdruk 42 kg./cm2 en stoomuitlaat- 
temp. 345 °C.
Turbo-generator: Stroomvoorziening d.m.v. 
2 hoofdgeneratoren en 1 noodgenerator 
440 V - 60 perioden. Voor normaal be
drijf: 1 turbo-generator 1200 kW. Voor 
„stand-by” 1 dieselgedreven generator 1200 
kW. Voor noodbedrijf 1 dieselgedreven au
tomatisch startende generator van 600 kW. 
Lading-systeem wordt verzorgd door 4 tur
bine gedreven centrifugaal ladingpompen, 
fabr. Eureka. De ladingafsluiters worden hy
draulisch bediend. Voor ballasten 1 tur
bine gedreven ballastpomp en voor strip
pen 1 pomp.
Brandbeveiligingsinstallatie. Het schip is 
voorzien van een inert gas installatie voor 
de ladingtanks en een CO2 brandblusin- 
stallatie voor de machine-kamer en de 
pompkamer.
Machine-installatie, deze wordt geheel ver
zorgd door Verolme Machinefabriek IJs- 
selmonde B.V., te Rotterdam.
Elektrische installatie. De gehele installa
tie is uiterst modern en betrouwbaar van 
opzet en werd door Verolme Elektra B.V., 
Maassluis verzorgd.
Het hoofdschakelbord bevat 2 railsyste
men. Op elk railsysteem voedt een hoofd
generator. Met behulp van een koppelau- 
tomaat is het mogelijk met de hoofdgene
ratoren gescheiden dan wel parallel bedrijf 
te voeren.
De belangrijke gedupliceerde verbruikers 
werden uit veiligheidsoverwegingen over 
beide systemen verdeeld.
Verder voorziet het hoofdschakelbord in 
een walaansluitmogelijkheid als wel een 
koppeling met de noodcentrale. Terugvoe- 
ding van de noodcentrale is eveneens mo
gelijk.
De verlichting staat functioneel zowel als 
esthetisch op een hoog niveau. Vermeldens
waard zijn de speciaal voor navigatie-doel- 
einden op de brug geïnstalleerde adapta- 
tieverlichting als ook de hoofddekverlich- 
ting, welke geschiedt d.m.v. 18 armatu

ren met elk twee 400 Watt hogedruk kleur- 
gecompenseerde natriumlampen, welke een 
lichtstroom van 75.000 lunten per orna
ment geven.
De gehele interne communicatie is func
tioneel en modern van opzet.

P ro efto ch ten
6, 7 en 8 februari 1973 heeft met goed ge
volg proefgevaren de grintzuiger Mari- 
nex VI, bouwnummer CO. 800 van IHC 
Verschure B.V. te Amsterdam, bestemd 
voor Marinex Gravels Ltd. te Rochester 
(Engeland).
Hoofdafmetingen zijn: lengte 78,122 m, 
breedte 15 m, holte 6,8 m.
In dit schip werden geïnstalleerd:
— één 2-tact, e.w. SMlT-BOLNES-motor 
van het type 309 HDK met een vermogen 
van 3000 pk bij 350 omw/min;
— één 4-tact, e.w. CATERPlLLAR-mo- 
tor van het type D 342 TA met een ver
mogen van 270 pk bij 1500 omw/min.
De grintzuiger Marinex VI werd gebouwd 
onder toezicht van Bureau Veritas voor 
de klasse: I % E >{* Drague porteuse de 
déblais — Haute mer;

Op 8 maart 1973 heeft met goed gevolg 
proefgevaren de bakkenzuiger Sliedrecht 
26, bouwnummer 726 van N.V. Scheeps- 
bouwwerf v /h  C. M. van Rees te Sliedrecht, 
bestemd voor „Adriaan Volker” bagger- 
maatschappij B.V. te Rotterdam. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 56,25 m,
breedte 11,60 m, holte 3,75 m.
In dit schip werden geïnstalleerd:

— één 2-tact, enkelwerkende BOLNES- 
motor van het type 9 DNL met een ver
mogen van 1080 pk bij 500 omw/min;
vier 2-tact, enkelwerkende BOLNES-mo- 
toren van het type 7 DNL, elk met een 
vermogen van 840 pk bij 500 omw/min;
— één 4-tact, enkelwerkendc CATERPIL- 
LAR-motor van het type 379 B TA met 
een vermogen van 565 pk bij 1200 omw./ 
min;
— één 4-tact enkelwerkende CATERPIL/ 
LAR-motor van het type 398 B TA met 
een vermogen van 850 pk bij 1200 omw/ 
min;
— één 4-tact, enkelwerkende CATERPIL- 
LAR-motor van het type D 348 TA met 
een vermogen van 600 pk bij 1500 omw/ 
min.
De bakkenzuiger Sliedrecht 26 werd ge
bouwd onder toezicht van Bureau Veri
tas voor de klasse: l %- tf* Drague- eaux 
abritées.

O verd rach ten
De werf Van der Giessen-de Noord N.V. 
in Krimpen aan den IJssel heeft 19 maart 
jl. het eerste van een serie van vijf tank
schepen voor het vervoer van schone olie- 
produkten overgedragen aan de Canadian 
Pacific (Bermuda) Ltd. in Hamilton. De
C.A. Walker, heeft een draagvermogen van
30.000 ton en heeft een lengte van 170 me
ter.
Het tweede schip van de serie, de W.A. 
Mather is op 27 januari jl. te water gelaten 
en wordt deze zomer opgeleverd. Het 
derde schip, de R.A. Emerson, zal dan te 
water worden gelaten. De kiel voor het 
vierde schip is inmiddels gelegd. De gehele 
serie moet voor het einde van 1974 wor
den opgeleverd.

V erkochte  schepen
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company te Rotterdam, is het 
m.s. Angelika Lehmann, toebehorend aan 
Gebrüder Lehmann — Reederei, Cyprus 
verkocht aan Breeships N.V., Willemstad,
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2.992 m. tons d.w., gebouwd in 1971 in 
Noorwegen, singledecker, uitgerust met een
2.000 pk Deutz hoofdmotor. Het schip is 
inmiddels bij Scheepswerf Boelc te Bolnes 
overgedragen en zal onder de naam Bree 
Helle wederom in de vaart worden ge
bracht.

Eveneens is onlangs de motortankcr Muud 
toebehorend aan B.V. Verenigde Tankkust- 
vaart verkocht aan Scheepvaart & Handels
mij Wiljo i.o. te Rotterdam.
De m.t. Maud werd in 1965 gebouwd,
1.037 tons d.w. en is uitgerust met een 1.000 
pk Smit-Bolnes hoofdmotor. Het schip is 
inmiddels aan de nieuwe eigenaren over
gedragen en het zal onder de naam Diligen- 
lia wederom in de vaart worden gebracht. 
Het schip komt in beheer bij Ripmeester 
& Co. N.V. te Rotterdam.

Nederlands Normallsatie-institnot, 
R i j s w i j k  ( Z .H . )

IEC-catalogus 1973 is verschenen 
In maart 1973 is de catalogus van IEC 
Publikaties verschenen onder de titel: Pu- 
biications of the International Electrotech- 
nical Commission 1973.
Deze catalogus omvat de complete lijst 
van aanbevelingen, rapporten, supplemen
ten en amendementen die door de IEC zijn 
uitgegeven, tot 31 december 1972.
De publikaties zijn in chronologische volg
orde vermeld terwijl bij iedere titel een sa
menvatting van de inhoud is weergegeven. 
Bovendien bevat de catalogus een alfabe
tische index.
De catalogus is verkrijgbaar bij het Ne
derlands Normalisatie Instituut, Polakweg 5 
te Rijswijk. De kosten bedragen ƒ 9,78 in
clusief BTW en verzendkosten.
A m erikaanse scheepsbouw  industrie
Zoals bekend is de concurrentiepositie van 
de Amerikaanse scheepsbouwindustrie niet 
bepaald gunstig te noemen. In verband 
daarmee heeft de Maritime Administration 
door Newport News Shipbuilding onder de 
titel Ship Design Improvement Project een 
studie laten verrichten naar kostenbesparen
de ontwerpverbeteringen en standaardisatie- 
praktijken. Volgens het in 1972 gepubli
ceerde rapport over deze studie zou het mo
gelijk zijn de bouwkosten van Amerikaanse 
werven met 9.5 pet te verminderen. Dit zou 
verwezenlijkt moeten worden door circa 
180 ontwerpverbeteringen, waarvan het me
rendeel kan worden doorgevoerd zonder 
veranderingen in Coast Guard of American 
Bureau of Shipping voorschriften. Een vier
tal scheepstypen werden in de studie in 
beschouwing genomen, t.w. een erts/bulk- 
olietanker, een containerschip, een barge 
carrier en een vrachtschip. Een samenvat
ting van het project en de research-resulta- 
ten zijn opgenomen in ondergenoemd rap
port. In een aantal andere rapporten (ge
noemd op pagina III van het hoofdrap
port) wordt ingegaan op onderdelen van de 
studie.
COM 72-10436; A Report to the U.S. De
partment of Commerce, Maritime Admi
nistration for the Ship Design Improve
ment Project; Volume II, Research Report 
(NTIS).
Het rapport kan ter inzage worden opge
vraagd bij de afd. Industriële Ontwikkeling, 
Ministerie van Economische Zaken, Bezui- 
denhout 28. ’s-Gravenhage, telefoon: 070- 
81 40 11, toestel 2361.

(uit Washington nieuws no. 73-2)

Im p o rta n t A ltera tions o f D et norske 
V erita s ' R ules
The Permanent Committee of Det norske 
Veritas has approved a number of impor-

tant alterations of the Society's Rules as 
from January 1st 1973.
The alterations which have now been pu
blished as supplements to the Rules, con
cern such things as buckling strength of 
hull, ships for transport of ore or other 
heavy cargo, gas turbines, computers in E0- 
installations and supply vessels.
Buckling strength of hull 
The requirements to buckling strength of 
plating and longitudinals have been revised. 
The largest expected loads on the hull 
during the ship’s life form the basis of the 
requirements. In the Rules are included 
expressions for hull bending stress in waves 
in accordance with the results of the latest 
research.
Ships for transport of ore or other heavy 
cargo
The additional class notation HC is now a 
notation for all ships intended to carry 
ore or other heavy bulk cargoes, more or 
less unevenly distributed among the cargo 
holds. If the ship is designed for having 
one or more holds empty when the ship is 
fully loaded, these holds will be specified in 
brackets behind the letters HC in the 
same way as before. The notation T will no 
longer be given.
However, for ships already having this no
tation, no alterations will be made in the 
Register of Ships.
Gas turbines
Complete Rules for the classification of gas 
turbines have been prepared on account of 
the increased interest in their employment 
both as propulsion and auxiliary engines on
board Veritas-classed ships. In the Rules, 
emphasis has been laid on stating the in
formation necessary before approval can be 
granted, the parts which are to have the 
Society’s material certificate and the man
ner in which the individual parts are to be 
tested.
The Rules also include concrete require
ments for the testing of the machinery both 
in the workshop prior to delivery and on
board during the trial run. In addition, re
quirements to heat-resisting materials have 
been prepared.
Computers in E0 installations 
The Rules for the additional class nota
tion E0 have been extended to cover the 
use of the computer for monitoring and 
control.
Supply vessels
Rules for construction of supply vessels 
serving offshore oil drilling platforms have 
been worked out on the basis of experience 
from the service of such vessels in the 
North Sea. The Rules involve strengthenings 
of ship’s sides, deck and deckhouse. Re
quirements to stability and floatability to 
be satisfied for obtaining a special additio
nal class notation, are also included.
Revised R ules fo r M obile  O ffsh o re  U nits
Det norske Veritas has published new 
’Rules for Construction and Classification 
of Mobile Offshore Units 1973’ in English. 
The Rules have been developed from the 
preliminary ’Principles for Classification of 
Offshore Drilling Platforms’, published in 
1970. These principles gave in concentrated 
form general requirements to materials, 
structural strength and stability of the plat
form.
The experience gained from classification 
of offshore units since 1970 has revealed 
the need for more detailed rules and an ex
tension of the classification concept. Thus, 
the new rules for mobile units comprise 
regulations for materials, structural

strength, stability and watertight subdivi- 
sion, emergency mooring equipment, jacking 
system, propulsion machinery with shafting 
and propellers, steering gear and rudders, 
auxiliary machinery, piping systems and 
electrical plant.

V lootvernieuw ing bij de K oninklijke 
H o llandschc  L loyd
In het kader van de vervanging van on
langs verkochte tonnage heeft de Konink
lijke Hollandsche Lloyd door bemiddeling 
van Supervision, Rotterdam, een Noors con
tract overgenomen voor de bouw van een 
vrachtschip met een draagvermogen van
14.000 ton, dat momenteel in aanbouw is 
bij de Warnowwerft te Warnemünde (DDR). 
Het nieuwe schip, dat de naam Flevoland 
zal dragen werd reeds te water gelaten en 
bevindt zich thans in een vergevorderd sta
dium van afbouw. De verwachting bestaat 
dan ook, dat het al eind april 1973 in de 
vaart zal kunnen worden gebracht.
De Flevoland is een vrachtschip zonder 
passagiersaccommodatie, met 3 laadruimen 
vóór en 1 laadruim achter de brug. De 
laadruimen, waarvan twee van dubbele luik
hoofden zijn voorzien, hebben een tussen
dek en worden gesloten met McGregor- 
luiken.
De hoofdmotor is een M.A.N.-dieselmo- 
tor van het type DMR K8z 70/120E met 
een vermogen van 11.200 pk. bij 140 om
wentelingen per minuut, welke het schip een 
dienstsnelheid van ruim 18 knopen zal ge
ven.
De voornaamste afmetingen luiden als 
volgt: lengte over alles 152,75 m, lengte 
tussen de loodlijnen 140,70 m, breedte over 
de spanten 20,30 m, holte tot A-dek 11,90 
m en zomerdiepgang 9,38 m.
Het schip zal geschikt zijn voor het ver
voer van in totaal 300 containers van 20 ft. 
Het laadgerei bestaat uit een zware spier 
met een hefvermogen van 80 t., een drietal 
bomen van het zgn. Velle-patent, die het 
behandelen van containers tot een gewicht 
van 22 t met eigen gerei mogelijk maken 
en verder 6 laadbomen, die al dan niet ge
koppeld geschikt zijn voor lasten tot 8 t.
De Flevoland zal voorts worden uitgerust 
met alle moderne navigatieapparatuur en de 
gebruikelijke hulpwerktuigen.

Tw ee N ed erlan d se  bedrijven  cen tra liseren  
know -how  en ervaring  in H Y C O M  B.V.
Machinefabriek H. Amersfoort B.V. en Ma
chinefabriek Werklust B.V. hebben beslo
ten de verkoop alsmede het ontwerpen, con
strueren, samenstellen, monteren en leve
ren van complete hydraulische installaties 
te bundelen in een speciaal daartoe opge
richt bedrijf HYCOM B.V.
Beide bedrijven hebben in de laatste decen
nia een schat aan ervaring opgedaan bij het 
ontwerpen, leveren en installeren van de 
meest uiteenlopende hydraulische installa
ties voor de binnen- en buitenlandse markt. 
En dit zowel op het gebied van industriële, 
als maritieme toepassingen.
HYCOM B.V. beschikt daardoor over een 
grote ervaring en know-how.
Juist door deze centralisatie kan een gro
tere efficiency voor snellere en verdere uit
bouw worden gerealiseerd voor de milieu- 
zuivere hydraulische aandrijf- en automa- 
tiseringstechniek.
HYCOM B.V. gaat in april van start in het 
fraaie nieuwe fabriekscomplex van de Ma
chinefabriek H. Amersfoort B.V. aan de 
Handelsweg 6 te IJsselstein — telefoon 
(03408)-34 44* — telex 4 02 89*.
Zowel Machinefabriek H. Amersfoort B.V. 
als de Machinefabriek Werklust B.V. te 
Apeldoorn blijven hun overige activiteiten 
normaal onder eigen naam voortzetten.
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