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B O U W V A N MILJOEN T O N D E A D W E IG H T TA N K E R
K O M T STEEDS DICHTERBIJ

Dezer dagen zijn verschenen „W orld
Tanker Fleet” van John I. Jacobs &
Company Ltd in Londen en „W orld
Bulk Fleet” van Fearnley & Egers
Chartering Company Ltd in Oslo. Beide
overzichten geven, elk op eigen terrein,
een duidelijk inzicht in de ontwikkeling
van de wereldtanker- en bulkcarriervloten, waarbij wordt uitgegaan van de si
tuatie op 1 januari 1973. En het gaat
hier niet uitsluitend om de stand van
zaken op deze datum, doch ook om de
verdere ontwikkeling, die op grond van
het ter beschikking staande cijfermate
riaal in de eerstkomende jaren kan wor
den verwacht, waarbij dus vooral ook
aandacht is besteed aan de opdrachten
die de wereldscheepsbouwindustrie voor
de nieuwbouw van tankers en bulkcar
riers in portefeuille heeft.
Aan het overzicht in „W orld Tanker
Fleet” is de volgende beschouwing ge
wijd.
M et betrekking tot de wereldtankervloot
blijkt, dat deze in het afgelopen jaar
met 20,6 miljoen ton deadweight werd
uitgebreid. Dit was iets meer dan in de
jaren 1970 en 1971 het geval was en iets
hoger dan voorspeld.
In wat in het overzicht wordt aangeduid
als de oorspronkelijke „VLCC size
range” van 200.000/250.000 ton dw
werden aan onafhankelijke reders niet
minder dan 19 dezer schepen afgeleverd.
Slechts één schip in deze categorie ging
naar een oliemaatschappij. Een dozijn
tankers in de 250.000/300.000 tons dw
klasse ging naar de particuliere sector,
terwijl er zeven door oliemaatschappijen
werden afgenomen. De eerste van Gulf
Oil’s nieuwe serie van 324.000 tonners
was het enige schip groter dan 300.000
ton dwt dat werd afgeleverd. De be
langstelling voor product carriers zette
zich voort. In het tweede halfjaar wer
den in totaal tien dezer eenheden aan
particuliere reders en oliemaatschappijen
afgeleverd.
Het overzicht van Jacobs wijst er op, dat
zich in de grootte-groepen snel een nieuw
patroon ontwikkelt, en ofschoon de ove
S. en W . —
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rige dertien schepen dezer klasse over
veel grootte-groepen verdeeld zijn, de
meeste in de nieuwe sfeer van de vraag
naar medium sized crude carriers val
len. Vijf waren er tussen 70.000 en
100.000 ton, voorts vijf van 110.000/
170.000 ton en twee kleine special purpose crude carriers van rond 35.000 t
en één van 37.000 ton.
Afgevoerd van de wereldtankervloot
werden in het afgelopen jaar 2,8 mln ton
dw, het hoogste cijfer sinds 1960. In het
afgelopen jaar groeide deze vloot met
10,7 pet.
Eind 1972 waren niet minder dan 120,2
miljoen ton deadweight aan tankscheepsruimte in aanbouw en bestelling. Dit was
ruim 24 miljoen ton meer dan midden1972 en bijna het dubbele van de hoogste
toeneming die ooit over een periode van
een halfjaar werd genoteerd.
Van deze tankscheepsruimte in aanbouw
en bestelling komen 29,24 mln ton dw
tot aflevering in 1973, betrekking heb
bend op 208 schepen; 45,18 mln ton in
1974 (273 schepen); 36,04 mln ton in
1975 (204 schepen); 9,28 mln ton in
1975 (61 schepen) en 0,44 mln ton in
1977 (2 schepen). Op 1 januari 1973
waren er dus geen tankers in bestelling
voor aflevering later dan 1977. Intussen,
nu reeds vier m aanden van het lopende
jaar zijn verstreken, zal dit mogelijk wel
het geval zijn, terwijl ook de opleverin
gen voor de jaren 1976 en 1977 zonder
twijfel aanzienlijk zijn toegenomen door
in deze m aanden geplaatste orders. Op
basis van 1972 — er werden in dit jaar
53,6 miljoen ton tankscheepsruimte be
steld — zouden dit rond 18 miljoen ton
kunnen zijn, waarvan stellig een belang
rijk aantal gepland is voor aflevering in
1976 en 1977.
In de huidige optimistische stemming ten
aanzien van de toekomst lijkt het on
waarschijnlijk dat er een enigszins m erk
bare annulering van opdrachten zal
plaatsvinden, zo m eent Jacobs. Het to
taal van 1974, 45 miljoen ton dead
weight, is het hoogste cijfer ooit bereikt,
en het is interessant te bedenken, dat

deze gigantische aflevering van tankertonnage in dat jaar gelijk is aan de ge
hele wereldtankervloot die in 1957 in de
vaart was.
De toeneming van de scheepsbouwcapaciteit, in het bijzonder in Japan, die in
de eerstkomende drie jaren verwacht
wordt, is spectaculair. Er zijn evenwel
tekenen die er op wijzen dat sommige
Japanse afleveringen, thans gepland
voor 1974, opgeschoven zullen worden
om een meer gelijkmatig vloeiende
stroom van afleveringen te krijgen. Hier
rekening mee houdend zou het kunnen
zijn, dat de afleveringen in 1973 onge
veer 28 miljoen ton zullen bedragen en
in elk van de volgende twee jaren rond
40 miljoen ton.
H et tweede halfjaar van 1972 was een
periode met een merkwaardig con
trast. H et gebrek aan nieuwe opdrachten
in het derde kwartaal was tot op zekere
hoogte gevolg van het tijdclijk gebrek
aan vertrouwen in de vrachtcnmarkt, ge-

Inhoud van dit nummer:
Bouw van miljoen ton deadweight
tanker komt steeds dichterbij
Het gebruik van volumeversterkers voor het bedienen van
pneumatische regelkleppen door
H. C. W. Faure
De Nederlandse positie in het in
ternationale vervoer door dr. R.
J. H. Kruisinga
The IJmuiden outer port concept
door drs. M. J. J. van Riel
Containerschip „Benalder”
Nieuwsberichten
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combineerd met dc valuta-onzckcrheid
en de algemene vooruitzichten. De meer
derheid van dc Europese scheepswerven
trachtte desperaat nieuwe orders op te
sporen. Terwijl er voor dc grotere Ja
panse werven geen aanleiding was al te
zeer bezorgd te zijn om trent de vooruit
zichten voor de komende twee of drie
jaar, was zorg over dc positie van de
kleinere werven in Japan ongetwijfeld
een belangrijke factor, die culmineerde
in de controversiële Sanko-deal voor dc
bouw van 51 kleinere crude oil tankers.
Met betrekking tot contractprijzen voor
deze schepen wordt aangenomen dat
deze beneden wereldniveau liggen. De
veronderstelling dat dit geen normale,
commerciële transactie was, is versterkt
door het feit, dat vijf maanden nadat de
charters voor deze schepen waren afge
sloten de Japanse regering nog steeds
niet haar goedkeuring aan de bouwcon
tracten had gehecht.
Tijdens het vierde kwartaal heeft de
plotselinge bandjir van orders velen bij
verrassing genomen, aldus het overzicht
van Jacobs. Overigens werd in dit kwar
taal de populariteit van de VLCC, in het
bijzonder die in de grotere categorieën,
gedeeltelijk overschaduwd door de be
langstelling voor schepen in de 120/
150.000 tons deadweight klasse.
Wij behoeven er hier nog niet eens extra
de nadruk op te leggen dat het succes
van de Japanse werven bij het boeken
van orders de gehele scheepsbouwwereld zw aar domineert. Van de 37 mil
joen ton tankscheepsruimte die in
het laatste halfjaar van 1972 werd
besteld kwamen bijna 27 miljoen ton bij
Japanse werven terecht. Europese wer
ven in Zweden, Duitsland, Spanje en
Italië kwamen samen niet verder dan
schraal zeven miljoen ton, zodat er voor
de rest van de wereld drie miljoen ton
overbleef. Nederland bleef er koud van,
en van de 120 miljoen ton tankscheeps
ruimte die begin van dit jaar in de ge
hele wereld in aanbouw en bestelling wa
ren had Nederland zegge en schrijve
slechts krap 2,50 miljoen ton in de or
derboeken van zijn scheepswerven.
Het is hier de aangewezen plaats om er
nog eens aan te herinneren, dat de po
gingen van de Association of West
European Shipbuilders om met de Ja
panse scheepsbouwers een overeenkomst
te bereiken met betrekking tot een ac
ceptabel concurrentieniveau geen suc
ces hebben opgeleverd, ofschoon een
overeenkomst werd bereikt waar het gaat
om de toepassing van verbeterde me
thodes om de wereldvraag naar nieuwe
tankers in de tweede helft van de zeven
tiger jaren te schatten. Er leeft bij de
Europese scheepsbouwindustrie een ge
rechtvaardigde vrees dat zij zich gecon
fronteerd zal zien met toenemende Ja
panse concurrentie, als gevolg van de
gigantische expansie van nieuwbouwcapaciteit in dit land, die voor het jaar
1975 geschat wordt op 37 miljoen ton
scheepsruimte. *
* Zie ook het artikel van prof. ir. J. H.
Krietemeijer in Schip & Werf nr. 4 van
16-2-1973, blz. 67 e.v. (red.)
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In Zweden leeft ook de vrees voor de
mogelijkheid dat de subsidies aan de
scheepsbouwindustrie in het gebied van
de gemeenschappelijke m arkt zal worden
gehandhaafd en zelfs toe zal nemen. Het
is daartegenover bekend, dat de OECD
besloten heeft alle scheepsbouwhulp na
1975 te annuleren. Het is echter alleen
de vraag of de verschillende regeringen
die hierbij betrokken zijn geen m aatre
gelen zullen overwegen tot hoever zij
hun nationale belangen in dit verband
veilig kunnen en moeten stellen.
Bij het raadplegen van de cijfers blijkt
duidelijk, dat met betrekking tot de
grootte van de tankers in bestelling een
nieuw patroon naar voren is gekomen.
Midden vorig jaar waren er drie belang
rijke tonnage-groepen, doch begin 1973
waren er twee meer. Misschien de meest
interessante ontwikkeling is, dat tankers
niet steeds groter en groter kunnen wor
den zonder kleinere eenheden die een
onmisbare rol spelen in de distributie
van de olie vanuit de haven w aar de
supertanker lost, en de lading vervoeren
naar havens w aar de faciliteiten de
grootte van tankers die binnen kunnen
lopen beperken. W at men thans ziet ge
beuren is daarom een directe consequen
tie van de groei van het tankschip tot
afmetingen die men nog niet zo heel
veel jaren geleden voor volslagen onm o
gelijk had gehouden.
Zo waren er op 1 januari van dit jaar
96 tankschepen in de 70.000/89.999 tons
deadweight klasse in bestelling, terwijl
dit er zes maanden geleden nog m aar 12
waren. Men kan hier dus zonder meer
van een snelle ontwikkeling spreken. Het
moge waar zijn dat de Sanko-deal op 51
van deze eenheden betrekking heeft,
m aar het is veelbetekenend dat in het
laatste halfjaar 1972 in deze grootte-groep
door andere opdrachtgevers nog eens 33
van deze schepen werden besteld. D it is
stellig een bewijs van een snelle groei van
de behoefte aan dit type schip in de na
bije toekomst. In dit verband is reeds be
kend, dat sommige van deze kleinere
crude oil tankers reeds opgenomen zijn
door Central Term inal Station VLCC
C harterers als secondaire carriers. Deze
tankergrootte zal eveneens geschikt zijn
voor directe ruwe olieverschepingen
naar de Verenigde Staten, w aar snel
groeiende hoeveelheden ruwe olie en
olieprodukten nodig zijn en waar men
tot dusver verstoken is van diepwaterhavens.
De tweede nieuwe groep onthult een
meer traditionele grootte progressie, na
melijk dat de VLCC voortgaat met te
groeien, doch dat de grootte-spreiding
thans zo groot wordt dat nieuwe aan
duidingen hun intrede beginnen te doen
in de tankerwereld. Zo wordt reeds ge
sproken van U LCC’s (U ltra Large
Crude Carriers) en Europa Tankers. Er
zijn thans 22 eenheden in bestelling elk
met een deadweight van meer dan
350.000 ton tegen zeven midden vorig
jaar. Verscheidene van deze schepen zijn
volgens het halfjaarlijks overzicht van

Jacobs & Co van een bijna revolutionair
ontwerp, met lengte/breedte verhoudin
gen van tussen 5 : 1 en 5,6 : 1. Voor
vergelijkingsdoeleinden: de bestaande
Nisseki M aru van 372.698 tons dead
weight heeft een ratio van 6 : 1 . Deze
enorme „wide-bodied” schepen zullen
een diepgang hebben van 75 tot 73 voet,
hetgeen ongetwijfeld een factor van be
tekenis bij de verkoop is geweest.
Shell, die met betrekking tot het bestel
len van VLCC’s bij de oliem aatschap
pijen aan de top stond, heeft thans de
grootste tankers in bestelling die ooit in
opdracht werden gegeven. Zij hebben elk
een draagvermogen van 533.000 ton en
zullen in Frankrijk worden gebouwd.
Waarschijnlijk zullen ze worden inge
legd in het olievervoer van de Perzische
G olf naar Le Havre en mogelijk ook
naar Fos, Marseille. De druk op haven
faciliteiten is extreem, meent Jacobs &
Co, want de afgeladen diepgang van
schepen van deze grootte is niet minder
dan 93 voet, een diepgang die ongeveer
gelijk is aan die van de Globtik Tokyo
van 483.664 tons deadweight, thans de
grootste ter wereld, die vorig jaar in de
vaart is gekomen. Dit schip heeft echter
geen diepgangsproblemen, daar het de
olie altijd lost bij het Kiire Central T er
minal Station.
Wat de VLCC’s tot 350.000 tons be
treft, in het tweede halfjaar 1972 wer
den de volgende nieuwbouwcontracten
geplaatst: 22 in de klasse 200.000/
249.999 ton, 31 in de klasse 250.000/
299.999 ton en 5 in de klasse 300.000/
349.999 ton. Midden-1972 waren 298
dezer schepen in bestelling. Begin 1973
was dit aantal tot 323 gestegen.
De populariteit van de medium size
crude carrier van 100.000/150.000 ton
duurt voort. Daar vele VLCC’s zowel
aan het eind als aan het begin van de
reis problemen hebben, doordat zij
slechts met tweederde van de lading de
haven van bestemming kunnen berei
ken, óf in twee havens moeten lossen
óf moeten lichten en dan in één haven
lossen, zou de economie van de medium
size crude carrier, die meer flexibiliteit
heeft, wel eens zeer aantrekkelijk kun
nen blijken te zijn. M idden-1972 waren
er 62 in bestelling, doch thans 87. Sanko schijnt bezig te zijn bij de Japanse
werven de mogelijkheden te peilen
voor de bouw van een vloot van deze
schepen in de 110.000/130.000 tons
klasse.
Met betrekking tot de toekomstige ont
wikkeling van de tanker moet er aan
worden herinnerd, dat Globtik Tankers
bij Ishikawajim a-Harim a voor levering
in 1977 een tanker heeft besteld met een
deadweight van 706.000 ton en dat er be
richten zijn dat Shell plannen heeft voor
mastodonten tot 650.000 ton. De moge
lijkheid van de tanker van een miljoen
ton komt op deze wijze steeds dichter
bij, en binnen weinige jaren zullen er
verscheidene werven in staat zijn zulke
immense schepen te bouwen.
(vhk)

H E T G E B R U I K V A N V O L U M E V E R S T E R K E R S V O O R H ET BEDIENEN
VAN PNEUM ATISCHE REGELKLEPPEN *)
door H . C. W . F o u re **)

ÉötilS uit de „Guidelines for the use öf vaïvc positioners and
booster amplifiers” (ISA Paper No. 68 922, 1968 door S C.
Lloyd, Fisher Governor Cy) is gebleken, ral in bepaalde ge
vallen een volurtiëvèrstérker de geBfüikéüjkc kicpstandstciier
kuiiheh vervangen
Het is daarom misschien wel nuttig om in deze verhandeling
nader in re gaai? op de?e toepassing en op de toepassingen van
volume vets! erkers in het algemeen.
i s Wat 'V wm «Ism e versterker e r ir= »elke versehMieiisle
H f» ö w iii|ê » m a m hij?

Hen voluméverstéfker (ook ..booster'' genoemd) is een pneu
matisch relais, dat een signaal van zwak volume (bijv, voortgêbraéht door een eenvoudig ,.flappem azzle”-systeem) der
mate versterkt dat het kan aangewend worden voor het sturen
van kleppen en cilinders over een bepaalde afstand, zonder
met: een te grote dode tijd te moeten afrekenen.
jM M
:s T

Fig. 1. De langs weerzijden van hel membraan heersende drukken
A en B worden met elkaar vergeleken. De resultante zal
lucht hetzij langs klep E naar de atmosfeer af blazen, hetzij
langs klep V aanvoerent
Werkwijze
Eigenlijk is een volumeversterker een gewone drukregelaar,
waarvan de kracht van de instelveer vervangen wordt door
de signaaldruk (zie fig. 1).
Bij stijging of daling van de signaaldruk zal het membraanpakket zich naar beneden of naar boven bewegen en aldus pers
lucht hetzij langs het ventiel „V ” toevoeren, hetzij langs de
afblaasopening „E ” laten ontsnappen, en dit telkens totdat
een nieuwe evenwichtstoestand bereikt is. De druk in kamer
„B” (uitgang) zal dus steeds gelijk zijn aan die in kamer „A ”
(signaal).
Indien echter het werkzame oppervlak van het membraan
in kamer „B” slechts half zo groot is als dat in kamer „A ”,
dan zal de druk in kamer „B” tweemaal zo groot moeten
zijn als in kam er „A ” om een evenwichtstoestand te verkrijgen.
We hebben dan een volumeversterker met een overdrachtsverhouding (ratio) 1 : 2. Het omgekeerde is vanzelfsprekend ook
mogelijk.
D aar de werkzame oppervlakken van het membraanpakket
uiteraard niet continu instelbaar zijn, moet de verhoudingsfactor bij de aanschaffing van het relais op voorhand bepaald
zijn en moet men tevens op voorhand weten of dit een deel- of
vermenigvuldigrelais dient te zijn.
Fairchild-Hiller heeft een volledige reeks volumeversterkers
ter beschikking met overdrachtsverhoudingen van 1 :2 , 1 :3 ,
1 :4 , 1 :6 (vermenigvuldigrelais) en 2 :1 , 3 :1 , 4 :1 , 6 :1
*) Voordracht gehouden te Antwerpen op het congres van de Ko
ninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging.
**) Directeur SEDA, Antwerpen.
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Ftg. 2, Fairchild-ffilier volu mes ersitrk er model 20
(deelrelais). Fr is natuurlijk ook oen l : 1 relais beschikbaar
voor gewone volumeverslerking (zie fig. 2),
Voor speciale gevallen waai een zeer bepaalde overdrachtsverhouding nodig is, o f w aar deze verhouding om de een of
andere reden nu en dan dient te worden veranderd, heeft
Faifchiid-Htiler. ais werkelijke specialist op dit gebied, een
volumeversterker ontworpen met een continu instelbare ver-

Fig. 3. Fairchild-Hiller volumeversterker met instelbare verhoudingsfactor model 21
houdingsfactor, gaande van 30 : 1 over 1 :1 tot 1 : 30! Het
werkingsprincipe berust op de verschuiving van het scharnier
punt over een hefboom die door de signaaldruk aangesproken
wordt (zie fig. 3).
Buiten deze rijke keus in volumeversterkers, voor wat de
overdrachtsverhouding betreft, zijn deze ook nog in verschillcn-

Fig. 4. Fairchild-Hiller volumeversterker 1 :1, type „Giant”
model 200
187

de doorstroomcapacileitcn te verkrijgen. Fairchild-Hiller kan
zelfs een 1 : 1 volumeversterker aanbieden met een doorstroom capaciteit van 3000 SCFM (5000 Nm^/h), hun „G iant”
waarover later wat meer zal gezegd worden (zie fig. 4).
Bij de werkwijze van de volumeversterker werd het instrument
vergeleken met een drukregelaar w aar de kracht van de instelveer vervangen wordt door de signaaldruk. Nu blijkt het tam e
lijk eenvoudig een relais te ontwerpen, waar én de kracht van
de instelveer én de signaaldruk hetzij samen, hetzij in tegen
gestelde richting werken. We noemen dit een „biasing” relais,
doch kunnen het ook een volumeversterker met positieve en/of
negatieve nulpuntsverschuiving noemen. In de regel zijn dit
1 : I volumcversterkcrs, waarbij men met de instelveer een
constante waarde bij het signaal bijtelt of ervan aftrekt. Dit in
strum ent verwezenlijkt dus de formule: P = C ± K, waarin
P = uitgang, C = signaal, K = kracht veer.
E r bestaan van dit „biasing” relais wel enkele toepassingen in
verband met het bedienen van regelkleppen, doch laat ons nu
liever opnieuw overgaan tot de klassieke volumeversterker en
daar de voornaamste toepassingen wat nader van bekijken.

R o ta tf T r o v t l ■ I j In c fc ta
S t a l A raa » 1 2 . * tq . tn e h a t

2. Toepassingen van volumeverstcrkers in verband met het
bedienen van pneumatische regelkleppen
Fig. 5. Zie verklaring in de tekst
Bij deze korte kennismaking met de volumeversterkers hebben
we dus gezien dat er verschillende typen bestaan. Nu rijst na
tuurlijk de vraag op welk type er moet gekozen worden ter ver
vanging van een klepstandsteller voor het sturen van een be
paalde regelklep.
Deze keuze is eigenlijk heel eenvoudig: er zijn slechts twee cri
teria, nl. doorstroom capaciteit en overdrachtsverhouding.
Voor het bepalen van de doorstroom capaciteit volstaat het,
het aantal liter lucht per tijdseenheid te bepalen om de klep
met een bepaalde snelheid haar volledige slag te laten vol
brengen.
Een voorbeeld zal dit duidelijk maken.
Veronderstellen wij dat wij een persluchtcilinder met een lengte
van 50 cm en een boring van 10 cm in een tijdspanne van één
seconde haar volledige slag willen laten volbrengen. D aar deze
cilinder een inhoud heeft van ongeveer 4 dm3, moeten wij dus
een volumeversterker hebben met een doorstroomcapaciteit
van 4 dnv'/sec of 15 ms/uur. Dit is bij Fairchild-FIiller geen
probleem, daar het kleinste type, het model 20, reeds een
capaciteit heeft van 70 N nv'/uur (40 SCFM ). Terloops dient
echter nog vermeld dat, wat de capaciteit van een volumever
sterker betreft, er nog twee punten zijn die niet uit het oog
mogen verloren worden:
1. Een volumeversterker geeft slechts zijn volledige gekatalo- Fig. 6. Zie verklaring in de tekst
geerde capaciteit bij saturatie, wat bij kleine veranderingen van
het signaal natuurlijk nooit het geval is, m.a.w. de maximale
capaciteit van de volumeversterker wordt toch nooit ten volle
benut bij kleine veranderingen van het signaal.
2. De doorstroomcapaciteit van de afblaasopening kan ook
van belang zijn, daar deze de lucht uit de cilinder moet laten
ontsnappen wanneer deze haar oorspronkelijke stand opnieuw
inneemt.
Bij de Fairchild-Hiller volumeversterkers is deze capaciteit
steeds zeer ruim gemeten (19 N m 8/uur bij model 20) en ze
wordt dus praktisch ook nooit volledig benut.
De juiste overdrachtsverhouding van de volumeversterker is
deze welke de volledige „span” van het uitgangssignaal van de
regelaar omzet in de nodige drukverandering die nodig is om
de klep haar volledige slag te laten volbrengen. Met andere
woorden, een „norm aal open” regelklep die 30 psi druk nodig
heeft om volledig te sluiten, doch gestuurd wordt door een re
gelaar met een 3-15 psi signaal, zal met een 1 : 2 volumever
sterker moeten uitgerust worden.
Eigenlijk is dit wel een beetje te eenvoudig uitgedrukt en
schuilt er hier wel een addertje onder het gras!
Inderdaad, de lezer zou de neiging krijgen zonder meer een
1 : 1 volumeversterker toe te passen voor een 3-15 psi regel
klep, gestuurd door een 3-15 psi regelaar. Dit zou echter een
Fig. 7. Zie verklaring in de tekst
verkeerde redenering zijn.
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Theoretisch zou een „normaal open” klep bij een signaal van
3 psi volledig open moeten zijn, bij 9 psi precies halfweg en bij
15 psi volledig gesloten. In de praktijk wijken al de regel klep
pen van deze ideale voorwaarden af om volgende redenen:
1. Het klepmechanisme ondergaat hier en daar wrijvingen, o.a.
aan de klepstang, de pakking enz.
2. De klepveer is vervaardigd met bepaalde toleranties in
lineariteit, lengte en dikte.
3. De meeste membranen ondergaan een vermindering in ef
fectieve oppervlakte naarmate de slag van de klep vordert.
4. Het drukverschil over het ventiel oefent een kracht uit op
de klep, een kracht die ook door de klepmotor moet over
wonnen worden.
5. De klepmotor moet bovendien nog een supplementaire
kracht uitoefenen die we „zittingskracht” zullen noemen en die
dienen moet om een positieve afsluiting te bewerkstelligen.
In de praktijk kunnen de meeste van deze factoren verwaar
loosd worden, met uitzondering echter van de laatste twee, en
dit geldt vooral bij kleppen van het Saunders-type, vlinderkleppen en kleppen met enkele zitting.
Laat ons deze krachten eens nader onderzoeken bij een „nor
maal open” klep met enkele zitting, een doorlaat van 4", een
membraan van 100 sq.inch en met een verschildruk van 50 psi
in gesloten toestand (zie fig. 5).
Bij dit ventiel zal de oppervlakte van de klep 3,14 X 22 =
12,6 sq.inch bedragen (jiR 2) en een verschildruk van 50 psi
zal in gesloten toestand van de klep een opwaartse kracht van
50 X 12,6 = 630 lbs uitoefenen. Wel te verstaan, zal bij het
openen van de klep deze kracht afnemen en deze afneming
verloopt volgens de kromme weergegeven in figuur 6.
Deze opwaartse kracht moet bij het sluiten van de klep door
de klepmotor overwonnen worden, buiten de zittingskracht en
de krachten die nodig zijn om de veer samen te drukken. In
dien we nu de som van al deze krachten combineren in één
enkele kromme, dan vinden we het totale krachtenverloop van
de volledige klepcombinatie (zie fig. 7).
Op deze kromme is duidelijk te zien dat de zittingskracht een
bijkomende kracht is, die niet meer verloopt in functie van de
slag. Om deze zittingskracht te bepalen kunnen we uitgaan
van de vuistregel dat deze ongeveer gelijk is aan 20 maal de
zittingsomtrek.
Bij een 4" klep is dit dus n D X 20 of 252 Ibs. Met een mem
braan van 100 sq.inch oppervlakte is er dus 2,5 psi extra druk
nodig om een positieve afsluiting te waarborgen en in het
totaal moet de klepmotor dus een signaal ontvangen van 3,5 tot
23,8 psi om als volwaardig regelorgaan te kunnen fungeren.
D aar in het algemeen het uitgangssignaal van een regelaar bij
een voedingsdruk van 20 psi ongeveer 0 tot 19 psi is (3 tot 15
psi is de nominale uitgang), ligt het voor de hand dat een klepstandsteller of een 1 : 2 volumeversterker dient toegepast te
worden en dat een 1 : 1 volumeversterker ontoereikend zou zijn
(zie fig. 8 en 9).

Fig. 9. Blokschenia „normaal open” klep, bediend door klepstandsteller
Bij het toepassen van een volumeversterker dient er wel op
gelet te worden dat de „span” van de regelaar niet dermate
verkleind wordt dat de klep onstabiel zou worden. Deze
„span” mag niet minder dan 8 psi bedragen.
Het voorgaande, dat geldig is voor een „normaal open” klep,
ligt, zelfs onder identieke bedrijfsvoorwaarden, bij een „nor
maal gesloten” klep iets anders. Inderdaad de initiële kracht
van de veer moet gelijk zijn aan 630 Ibs (sluitingskracht) plus
252 lbs (zittingskracht). Dit geeft met een membraan van 100
sq.inch een veerbereik van 8,8 tot 20,8 psi (zie fig. 10).
Men merkt onmiddellijk op dat in dit geval de kracht op de
klep de klepmotor als het ware ontlast en deze dus van de
kracht van de veer dient afgetrokken te worden. De volledige
klepcombinatie vergt dus een signaal van 2,5 tot 20,3 psi en in
alle geval dient hier ook een 1 : 2 volumeversterker toegepast te
worden.
Echter niet alleen ter vervanging van klepstandstellers, doch
ook op andere manieren kunnen volumeversterkers voor het
bedienen van pneumatische regelkleppen toegepast worden en
hieronder volgen dan enkele van die toepassingen.
Omkeerrelais
Het is nu duidelijk dat wanneer een 1 : 1 volumeversterker een
signaal van bijv. 3-15 psi toegediend krijgt, er aan de uitgang
ook een druk van 3-15 psi zal gemeten worden. Er is dus een
recht evenredige verhouding tussen signaal en uitgang (zie
fig. 11). Deze recht evenredige verhouding is echter geen
absolute voorwaarde om het een volumevcrslcrker te mogen
noemen. Inderdaad, er bestaan eveneens volumevcrsterkcrs

2 5 PSIS. A ir S up p ly
< M i n im u m )
O

Fig. 8. Blokschema’s „normaal open” klep, bediend door volume
versterker
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Fig. 11. Relatie tussen ingang en uitgang bij een direct werkende
1 :1 volumeversterker

Fig. 12. Relatie tussen ingang en uitgang bij een omgekeerd wer
kende 1 .7 volumeversterker

waarvan het signaal en de uitgang zich omgekeerd evenredig
verhouden; dit is het geval bij een omkeerrelais (zie fig. 12).
W erkwijze
Het omkeerrelais is een drukregelaar met spanveer en instelknop, waarbij de kracht van het om te keren signaal in oppo
sitie gebracht wordt met de kracht van de spanveer. Het relais
verwezenlijkt dus de formule: P = K — C, waarin P = uit
gang, K = kracht van de veer, C = signaal.
Inderdaad, indien wij met de veer een kracht uitoefenen op één
zijde van het m em braan en die kracht bijv. gelijk stellen aan
een druk van 18 psi. dan zal een signaal variërend van 3 naar
15 psi zich aan de uitgang voordoen als een signaal variërend
van 15 naar 3 psi.
Het omkeerrelais Fairchild-Hiller, model 25, heeft een doorstroom capacitcit van 70 Nm'Vuur en is leverbaar met instelbereiken van 10, 30, 60 of 150 psi. Er is zelfs een uitvoering

van 250 N m s/uur leverbaar, waarbij de afblaasopening een
doorstroom capaciteit van 70 N m 3/uur bezit (zie fig. 13 en 14).

Fig. 13. Faircliild-Hiller omkeerrelais model 25
Fig. 14. Fairchild-Hiller omkeerrelais met grote capaciteit
model 2500
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Toepassingen van het omkeerrelais op pneumatische
regelkleppen
Het kan voorvallen dat men met het uitgangssignaal van één
enkele regelaar twee verschillende kleppen in tegengestelde
richting wil laten werken (bijv. mengproces).
De eenvoudigste oplossing is natuurlijk een „norm aal open”
en een „norm aal gesloten” klep hiervoor te gebruiken, doch
indien bepaalde veiligheidsvoorschriften eisen dat bij het weg
vallen van de perslucht de twee kleppen beide volledig open
moeten gaan, is dit probleem slechts, op een economische
manier, door middel van een omkeerrelais op te lossen (zie
fig. 15).
Een andere toepassing van het omkeerrelais betreft het be
dienen van grote persluchtcilinders of kleppen met een lange
slag en w aar het gebruik van een veer als tegenkracht moeilijk
heden van praktische aard meebrengt. In dit geval past men
eenvoudig het signaal van de regelaar rechtstreeks toe aan één
zijde van de zuiger of het membraan, terwijl het omgekeerde
signaal de andere zijde bedient. Op deze manier zal de klep
zich op een soepele m anier heen en weer kunnen bewegen en
de ervaring heeft aangetoond dat dit met een minimum aan
hysteresis gepaard gaat (zie fig. 16).
Nu het hier toch over volumeversterkers gaat in verband met
het bedienen van regelkleppen, wil ik ook nog een woordje
zeggen over een speciale toepassing van de volumeversterker.

Fig. 15. Mengproces waarbij 2 kleppen met één stuursignaal d.tn.v.
een omkeerrelais in tegengestelde richting werken

Fig. 16. Dubbelzijdig belaste membraanmotor bediend door enkelwerkende klepstandsteller

de uitgang doorgelaten worden: dit is weer het laagste van de
twee, aan de volumeversterker toegediende, signalen.
Wij kunnen nu deze eigenschap toepassen als slagbegrenzer van
een regelklep, door met een eenvoudige ontspanner een druk in
te stellen van bijv. 12 psi en deze aan de ingang van de volume
versterker aan te sluiten. De uitgang van de regelaar sluiten
wij aan de signaalingang van de volumeversterker aan. Zolang
het signaal lager is dan de ingestelde waarde van 12 psi, zal
dit d.m.v. de volumeversterker aan de klep doorgegeven wor
den. Daar deze echter slechts het laagste signaal doorlaat, zal
de klep nooit een signaal hoger dan 12 psi kunnen ontvangen
en een „normaal open” klep zal zich dus in dit geval nooit
volledig kunnen sluiten. Het voordeel van dit systeem is dat
de klepslagbegrenzing continu van op afstand ingesteld kan
worden (zie fig. 17).
S.G. Lloyd vermeldt in zijn verhandeling enkele gevallen
waar, hoe dan ook, in alle geval een klepstandsteller of volu
meversterker moet aangewend worden. Een geval waar men
niet buiten een klepstandsteller kan, is bijv. bij de toepassing
van een „split range”, d.w.z. daar waar het signaal gesplitst
wordt over twee kleppen; bijv. één klep doet haar volledige
slag voor een signaal van 3 tot 9 psi en de andere voor een
signaal van 9 tot 15 psi.
Een typische toepassing van een „split range” is de drukrege
ling van een stikstofkussen boven een vloeistof in een gesloten
tank. Door in- of uitpompen van deze vloeistof zal deze druk
de neiging hebben te stijgen of te dalen, en daar waar men
niet kan ingrijpen in het niveau dient de drukregeling te ge
schieden door in te grijpen in de toe- en afvoer van de stikstof.
Bij stijging van de stikstofdruk boven de gewenste waarde zal
klep „A” zich sluiten en volledig gesloten zijn bij een signaaldruk van 9 psi. Bij verder stijgen van de stikstofdruk zal dan
klep „B” zich beginnen te openen en volledig open zijn bij een
signaaldruk van 15 psi (zie fig. 18).
In verband met deze toepassing wil ik deze verhandeling nu
besluiten door de laatste nieuwigheid van Fairchild-Hillcr op
het gebied van de volumeversterkers voor te stellen. Inder
daad, deze nieuwigheid maakt het mogelijk het onder figuur
18 beschreven systeem, dat bestaat uit twee kleppen met klep
standsteller, een volledige drukregelkring en de nodige perluchtvoorziening te vervangen door één enkele volumeverster
ker, gecombineerd met een ontspanner.
Het betreft hier een verbeterde versie van hun „G iant” model
200, nl. model 200 XLR (extra large relief) (zie fig. 19).
Zoals de naam het uitdrukt, is de capaciteit van de afblaasopening zeer groot, ongeveer even groot als deze van de ver
sterker zelf. H ierdoor is het mogelijk het stikstofkussen zowel
te voeden als af te blazen door de volumeversterker heen (zie
fig. 20).
Het model 200 XLR, dat een 1 : 1 volumeversterker is, zal cr-

Fig. 18. „Split-range" toepassing voor drukregeling van stikstofkussen. Klep A (normaal open) sluit bij signaal van 3-9 psi.
Klep B (normaal gesloten) opent bij signaal van 9-15 psi.
Een toepassing waarbij de volumeversterker een andere
functie dan versterking van het signaal vervult
Het is logisch, m aar niet aan iedereen bekend, dat een 1 : 1 vo
lumeversterker een instrument is dat automatisch het laagste
tussen twee signalen kiest en aan de uitgang doorgeeft.
Inderdaad, veronderstellen wij een 1 : 1 volumeversterker
waaraan wij een voedingsdruk van 20 psi geven en een signaal
van 15 psi toedienen. D aar het een 1 : 1 volumeversterker is,
zal men aan de uitgang een druk van 15 psi meten, dus het
laagste van de twee signalen van 20 en 15 psi.
Geven wij nu echter een voedingsdruk van 15 psi en een signaaldruk van 20 psi, dan zal de voedingsdruk integraal naar
S. en W . — 40e jaargang no. 10 — 1973

Fig. 19. Fairchild-HiUer volumeversterker „Extra Large Relief”
model 200 BLR
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Fig. 20. Drukregeling van stikstofkussen d.m.v. model 200 XLR
vergelijk met fig. 18)

Fig. 21. Faircliild-Hiller ontspanner met regelknopafscherming
model 10112 T

naar streven de druk aan de uitgang (dus die van het stikstof
kussen) gelijk te houden aan de signaaldruk. Deze signaaldruk
wordt ingesteld d.m.v. een nauw keurigheidsontspanner model
10112 T, met een laag drukbereik (0-2 psi) en voorzien van
een regelknopafscherming om ongeoorloofde tussenkomst te
vermijden (zie fig. 21).
De voeding van deze ontspanner kan eventueel van het stikstofnet zelf „afgeprikt” worden, indien er geen perslucht op
die plaats beschikbaar is. Indien er nu vloeistof uit de tank
weggepompt wordt, zal de druk van het stikstofkussen neiging
hebben te dalen, doch door de werking van de 1 : 1 volumeversterker constant gehouden worden (ter herinnering, zie fig.

regeling blijft echter steeds aanbevolen, al ware het maar om
de eventuele thermische expansie van de vloeistof en/of de
stikstof te compenseren. V oor deze toepassing zou in sommige
gevallen een gewoon model 200 met een afblaascapaciteit van
65 SCFM kunnen volstaan.

1).

Dit zou met een gewoon model 200 ook kunnen verwezenlijkt
worden, doch bij het vullen van de tank ligt de zaak iets anders.
In dit geval is een grotere doorstroom capaciteit van de afblaasopcning noodzakelijk, daar nu de overtollige druk van het
stikstofkussen naar de atm osfeer moet kunnen ontsnappen,
in hoeveelheden die bij een bepaald vultem po soms nogal groot
kunnen zijn, en dit kan een model 200 XLR wél bolwerken.
Bij tanks w aar het niveau geregeld wordt, zijn de hoeveelheden
toe en af te voeren stikstof uiteraard veel kleiner; een druk-

Besluit
Uit hetgeen vooraf gaat blijkt wel degelijk dat de volumeversterker, die eigenlijk als één van de eenvoudigste pneu
matische instrum enten kan beschouwd worden, alleen reeds bij
de toepassing van het bedienen van kleppen, een zeer breed
spectrum van mogelijkheden biedt. De lezer moet zich ervan
rekening geven dat er, buiten het bedienen van regelkleppen,
nog ten minste eens zoveel andere toepassingsmogelijkheden
bestaan.
Het is ook duidelijk dat de oplossing van een probleem d.m.v.
een volum eversterker meestal ook als de meest economische
oplossing mag beschouwd worden, en het laatste voorbeeld
dat ik beschreven heb, is hier wel een sprekend bewijs van.
Bibliografie
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PROEFINSTALLATIE VOOR IJSBREKERS
Teneinde de juiste schcepsvorm te kunnen berekenen voor
bulkcarriers die in poolijs moeten varen, heeft de H am burger
Schiffsbau-Versuchsanstalt uitgebreide proeven gedaan, onder
meer in een sleeptank van 30 x 6 meter met 3 centim eter dik
ijs van zee of zoetwater; een en ander in samenwerking met
Sulzer Escher Wyss voor de koude-technische installatie.
Deze installatie bestaat uit twee pekel-koeleenheden van het
type LQS, waarin het koelwater opnieuw wordt gekoeld in een
Escher Wyss koeltoren. Eenheid I met een vriescapaciteit
van 36.000 kcal/u. en een pekelafvoer-tem peratuur van — 33 °C
wordt gebruikt voor de paneelkoelers, welke gelijkelijk zijn ver
deeld over de gehele proeftank, teneinde een homogene ijslaag
te krijgen. De omringende tem peratuur kan worden geregeld
tussen 0 en — 25 °C.
Eenheid II met een koelcapaciteit van 29.500 kcal/u. wordt
gebruikt om het water in de sleeptank vóór te koelen tot
+ 2 °C waarbij de proeven beginnen. Later wordt deze een
heid overgeschakeld op twee luchtkoelers, zodat de voor
kam ers op een tem peratuur van ongeveer + 5 °C kunnen wor
den gebracht.
Het is belangrijk voor elke proef vrijwel gelijke én reprodu
ceerbare omstandigheden in de naaste omgeving te scheppen.
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De afbeelding toont twee LQS pekel-koeleenheden van de be
schreven installatie. De koelcapaciteit van de eerste eenheid
(die op de voorgrond) is 36.000 kcal/u. bij een pekelafvoertem peratuur van — 33 °C.

DE NED ERLAND SE POSITIE IN H E T IN T E R N A T IO N A L E VERVOER
door dr. R. J. H . Kruisingo
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intact houden van het menselijk leefkli
voorwaarden is aan dit uitgangspunt maat.
ook in de internationale onderhandelinkunnen tegenwoordig overal in de
gen hiermede natuurlijk onlosmakelijk Wc
maatschappij
zijn van em otione
verbonden. Nederland is bereid om aan le disputen engetuige
het
ontstaan
van actie
de onderhandelingen wanneer zij leiden groepen, die op allerlei manieren
tot een voorkomen van vervalsingen, in invloed op dit gebied trachten uit te hun
oe
de mededinging zijn aandeel te leveren. fenen.
De twee grondgedachten — die der li
beralisatie enerzijds en die der harm o Het ligt voor de hand dat deze groepen
nisatie anderzijds — vormen een gezon ook juist in deze regio van Nederland
de basis van waaruit het vervoer-beleid actief zijn.
Op zich is de belangstelling voor en
in de EG moet worden bepaald.
Verschillende factoren zullen terzake de participatie in het maatschappelijk
van het transportbeleid in de komende gebeuren verheugend.
jaren in het bijzonder onze aandacht We mogen de ogen niet sluiten voor de
negatieve aspecten, die een bloeiende
vragen.
Een éérste belangrijke factor is de uit economische activiteit met zich kan
brengen.
breiding van de Gemeenschappen.
het lawaai en de
Zij betekent een enorme toename van Verkeerscongesties,
de handelsstromen binnen de EG. M aar luchtverontreiniging zijn gevolg van het
dat niet alleen. Ook zal een grote ex produceren en het consumeren van de
pansie van de handel met de landen bui bevolking.
ten de EG met name de Verenigde In het licht van het zoeven gestelde
Staten plaatsvinden.
wordt nu bij enkele problemen van de
W at betekent dit voor de Nederlandse afzonderlijke bedrijfstakken stilgestaan,
positie in Brussel aan de conferentieta- zoals de binnenvaart, de zeevaart, de
spoorwegen en de luchtvaart.
fel?
Ik geloof dat de toetreding van het
Verenigd Koninkrijk voor de door N e Dc binnenvaart en de zeevaart
derland voorgestane filosofie een ver
Ten aanzien van de binnenvaart wordt
sterking is.
opgemerkt dat deze voor het vervoer
De liberale opvattingen thans van dit op
onze zeehavens, waaronder zeker
land op vervoergebied zal meer ingang Rotterdam
als de belangrijkste vervoervoor deze filosofie bij de andere part tak kan worden
beschouwd.
ners bevorderen.
Aanpassing
aan
zich
wijzigende om stan
Een ander aspect dat uit de vergroting digheden zowel in economische
in
der Gemeenschappen waarschijnlijk zal technische zin zal echter ook alshier
voortvloeien zal de neiging zijn minder noodzakelijk zijn.
detailzaken vanuit Brussel te willen re
gelen. Volstaan zal moeten worden met In economische zin betekent het onder
meer de introductie van een oplegregemeer globale regelingen.
Ook dat is een facet dat ik meen po ling.
In technische zin de introductie van
sitief te mogen waarderen.
duwvaart,
lashvaart en containervaart.
Gedetailleerde uniforme regelingen ko
Hier
is
nog
te weinig van terechtgeko
men te weinig aan de nationale verschil
Actieve opstelling van de binnen
len in de diverse lid-staten tegemoet. men.
Globale regelingen bieden het voordeel vaart is hierbij noodzakelijk.
dat zij zonder een uniform keurslijf op Voor zover de Acte van Mannheim ge
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Een tweede factor van invloed op de van het wezenskenmerk van het Rijn re
uiteindelijke beleidsformulering waarop giem: De vrije vaart.
ik de aandacht zou willen vestigen, is De Acte van M annheim bevestigde de
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vrije vaart en de gelijke behandeling
Onze geografische positie in Europa van alle vlaggen op de Rijn. De op
aan de monding van de grote rivieren komst van de stoomvaart m aakte het
is uit vervoeroogpunt uniek en voorde transport van grote hoeveelheden goe
lig. Tegelijkertijd echter kan dit door deren tot werkelijkheid.
het samenvallen van economische acti Vooral Rotterdam ging steeds m eer als
viteiten die daaruit voortvloeien op een overslag- en distributie-centrum van een

Ter gelegenheid van de herdenking van het 170-jarig bestaan van de Rotterdamse
Kamer van Koophandel en Fabrieken, is door de Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat, dr. R. J. H. Kruisin ga, op dinsdag 6 maart 1973 te Rotterdam een rede
uitgesproken over bovenvermeld onderwerp. In verkorte vorm wordt deze rede
hier weergegeven, waarbij voornamelijk de aspecten van de binnenvaart, de zee
scheepvaart, met name ten aanzien van Rotterdam en het zeehavenbeleid zijn uit
gelicht (red.)
Afgezien van het feit dat een gecom
pliceerde maatschappij als de onze zon
der een modern transportsysteem niet
in staat is om te kunnen functioneren,
is ook in internationaal opzicht het ver
voer voor Nederland een levensbelang.
In 1971 leverde de vervoersector een
bijdrage aan het nationaal inkomen van
ruim 7 pet, dat komt neer op 7,5 mil
jard gulden.
Uit deze illustratie mag blijken van hoe
groot belang het internationale vervoer
voor ons land is.
De beslissingen van Engeland, Dene
marken en Ierland om tot de Europese
Gemeenschappen toe te treden, is voor
de Nederlandse positie als transportnatie van veel belang.
De vergrote EG is nu verreweg het
grootste handelsblok ter wereld en neemt
ongeveer 33 pet van de wereldhandel
voor zijn rekening.
Daarbij zijn de intracom munautaire
handelsstromen buiten beschouwing ge
laten.
Dc Verenigde Staten neemt 13 pet van
de wereldhandel voor zijn rekening.
In de EG hebben wij een deel van onze
autonomie moeten prijsgeven.
De filosofie in de Gemeenschappen der
Zes is gericht geweest op een m aat
schappij, gebaseerd op de vrije onder
nemingsgewijze produktie. Het vervoer
dient in deze organisatievorm niet we
zenlijk van andere takken van bedrijf
te verschillen. Dat is het Nederlandse
uitgangspunt in de geschiedenis in de
afgelopen tientallen jaren steeds ge
weest.
Langzaam maar zeker lijken wij enkele
buurlanden, die daar anders over dach
ten, hiervan stap voor stap te overtui
gen.
Het vervoer als maatschappelijke orga
nisatievorm verschilt in dit opzicht niet
en dient ook niet van de algemene
maatschappelijke organisatievorm te ver
schillen.
Het betekent op vervoergebied het res
pecteren van de wetten van vraag en
aanbod. Het betekent aanbieden van
vervoerdiensten tegen zo laag mogelijke
kosten aan een verlader, die zelf een
zo groot mogelijke keuzevrijheid heeft.
Criteria ten dienste van een goed mi
lieubeheer en standaarden ten dienste
van het welzijn, dienen hierbij zoals ze
ook worden gehanteerd in andere be
drijfstakken te worden gerespecteerd.
De harmonisatie van de concurrentie
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dicht bevolkt en geïndustrialiseerd ach
terland fungeren. Er ontstond een be
langrijke stukgoedoverslag en een inten
sieve deelname aan de internationale
lijnvaart.
N aast het goederenvervoer ontstond ook
een steeds in betekenis toenemend pas
sagiersvervoer.
W est-Europa is nu een van de belang
rijkste verbruiks- en produktie-centra
van de wereld geworden. Ook daarom
is er na de tweede wereldoorlog een
spectaculaire toename van het goede
renvervoer. E r is een geweldige toena
me van het massagoedvervoer en er is
belangrijke accentverschuiving van het
stukgoedvervoer naar container-, rollon/roll-off- en lash-vervoer.
Bij een beschouwing van Rotterdam als
scheepvaartcentrum , denken we in de
eerste plaats aan de vaart met zee- en
binnenschepen, waarbij echter de slecpvaart niet vergeten dient te worden.
Voorts is Rotterdam in het afgelopen
decennium een belangrijk centrum ge
worden in het kader van „off-shore operations”.
Zal Rotterdam zijn positie als trans
portcentrum ook in de toekomst kun
nen behouden.
De vanzelfsprekendheid waarmee steeds
weer havens bereid zijn schepen van
toenemende grootte te ontvangen lijkt
niet zonder meer logisch.
Het is nog niet lang geleden dat een
30.000 tdw. olietanker als een groot
schip gold.
In twintig jaar is een groot aantal sche
pen tussen 30.000 en 500.000 tdw. te
water gelaten.
Ook het accent in m.n. de olievaart en,
in wat mindere mate, de bulkvaart is
verschoven naar het mammoet-schip.
Per 1 juli 1972 maakten tankers van
groter dan 100.000 tdw. 44 pet uit van
het totale laadvermogen van de wereldtankervloot. Per 1 januari 1964 was dit
nog slechts 0,7 pet.
Voor gecombineerde carriers (ore/oil,
ore/bulk/oil) was dit percentage per 1
juli 1972, 50 pet, en per 1 januari 1964
nihil.
Voor bulkcarriers was het per 1 juli
1972, 7,5 pet, en per 1 januari 1964
eveneens nihil.
Het is interessant te constateren dat de
scheepsgrootte niet gelijkmatig over de
verschillende tonnage-klassen is ver
spreid. Ze concentreert zich rond enke
le optimale grootten.
Bij de olietankers is er een concentra
tiepunt rond de 125.000 tdw. en één
rond de 250.000 tdw.
Als men scheepsgrootte en transportkos
ten per eenheid produkt met elkaar con
fronteert, blijkt het verband tussen bei
de grootheden min of meer logaritmisch.
Een verdubbeling van de scheepsgroot
te leidt nagenoeg tot halvering van de
vrachtkosten.
Dit verklaart, zeker de belangstelling
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voor tankers van
1.000.000 tdw.

±

500.000 en

Voor Rotterdam is de vraag van be
lang in hoeverre de 500.000- en
1.000.000-tonners een belangrijke posi
tie in de wereldvervoersmarkt zullen
gaan innemen.
Die scheepsgroottcn zullen noch in de
lijnvaart noch in de droge massagoedvaart een rol gaan spelen.
Zelfs in de ertsvaart, waar tot dusver,
in de droge lading, de grootste schepen
worden ingezet, blijkt de scheepsgroot
te ruim beneden de in Rotterdam maxi
maal toelaatbare grens.
Het gecombineerde schip zal als zoda
nig kunnen functioneren als er rekening
wordt gehouden met beperkingen aan
het vervoer van droog massagoed opge
legd. Een gecombineerde carrier van
500.000 ton is daarom in feite een olie
tanker. Een dergelijk schip kan in het
droge ladingvervoer niet optimaal wor
den gebruikt.
Er is daarom reden om aan te nemen
dat in het algemeen de gecombineerde
carrier niet veel groter zal worden dan
250 a 300.000 tdw.
Resteert de olietanker. Gezien de hui
dige tankervloot van schepen tot ca.
300.000 tdw. (174 mln tdw. of ca. 99
pet van het totaal) en de hoeveelheid
tonnage die in deze categorie in aan
bouw of bestelling is (per 1 juli 1972
ca. 90 mln. tdw. of ca. 85 pet van het
totaal), kan worden aangenomen dat al
leen reeds op grond hiervan de olietan
ker tot ± 300.000 tdw. een zeer belang
rijke plaats in het wereldolievervoer zal
blijven innemen.
Verder is er de grote raffinage-capaciteit in havens, die nim mer toegankelijk
zullen kunnen worden gemaakt voor
schepen van 500.000 tdw. en groter.
D aardoor blijft er ruim te voor tankers
tot ± 300.000 tdw.
Het aantal havens dat geschikt zal kun
nen worden gemaakt voor de ontvangst
van schepen van 500.000 tdw. en gro
ter is zeer beperkt. De doorvoermogelijkheid vanuit dergelijke havens naar
het achterland heeft ook economische
grenzen.
Het gaat uiteindelijk niet slechts om de
transportkosten van het zeetraject. Het
gaat om de totale transportkosten van
ruwe olie en de daarvan afgeleide produkten naar de uiteindelijke plaats van
bestemming.
De dreiging die voor Rotterdam uitgaat
van een verdere toename van de scheeps
grootte tot 500.000 tdw. en meer lijkt
minder ernstig dan zij op het eerste ge
zicht lijkt. E r gaan in toenemende mate
stemmen op tot bezinning op de geva
ren van zeer grote tankers voor drukke
vaarroutes als de Noordzee.
Zorg hierover is er bijv. bij Noordzeeoeverstaten en de regeringen van Indo
nesië en Maleisië.
Er is al een verbod voor grote tankers
in de Straat van M alakka.

Het is de vraag of het gebundelde risi
co van een ongeluk met de zeer grote
tanker niet zonder meer onaanvaard
baar groot is. Het is een probleem dat
nader zal moeten worden bestudeerd.
Ik ben geneigd zolang die studies niet
zijn voltooid de gedachte dat deze gro
te schepen in druk bevaren vaarroutes
óf niet zouden mogen worden toegela
ten, óf onder belangrijke extra beper
kingen zouden dienen te staan, voors
hands te onderschrijven.
Zelfs als dit laatste argum ent buiten be
schouwing wordt gelaten is er reden
om aan te nemen dat de zeer grote tan
ker van 500.000 tdw. en groter van be
perkte betekenis zal blijven en geen we
zenlijke bedreiging zal kunnen vormen
voor de positie van Rotterdam in het
olie-vervoer.
Die positie wordt eerder bedreigd door
de ontwikkeling in de richting van een
mondiale economische herstructurering,
waarbij de grondstoffen, i.c. de ruwe
olie, in toenemende mate de eerste be
werkingen zullen ondergaan in de buurt
van de voorkomens.
Een dergelijke ontwikkeling zou aanlei
ding zijn voor havens als Rotterdam
om het accent in toenemende mate te
verleggen naar die transport-activiteiten,
die in een hoogontwikkelde economie
toekomst hebben.
Een tweede overweging die wordt ge
hoord, indien twijfel wordt uitgesproken
aan de toekomst van Rotterdam als
scheepvaartcentrum , is de afnemende
betekenis van Nederland als maritieme
natie.
Ik geloof dat deze conclusie enigszins
overtrokken is.
Er vindt de afgelopen jaren een ver
schuiving plaats in de betekenis van de
maritieme naties. Snelle technologische
ontwikkelingen en internationale con
currentievervalsing zijn daarvan de be
langrijkste oorzaak geweest.
Aan het Parlem ent werd voorgesteld de
investeringsaftrek voor de zeescheep
vaart te verhogen van 10 tot 25 pet en
de vervroegde afschrijving opnieuw van
toepassing te verklaren.
Bij regering en parlem ent bestaat de
verwachting dat deze maatregelen het
klim aat voor de Nederlandse zeescheep
vaart zullen verbeteren, zodat de regis
tratie onder Nederlandse vlag zal tot
stand komen.
De regering is niet voornemens een
eventueel ongelijk in dit opzicht m et een
schouderophalen af te doen. In de Twee
de Kamer is nadrukkelijk toegezegd dat
de regering verdergaande steun zal over
wegen als zal blijken dat de voorgestel
de 25 pet investeringsaftrek niet het be
oogde effect sorteert.
Die uitspraak van de regering wil ik
vandaag graag heel nadrukkelijk hier in
Rotterdam onderstrepen.
De N ederlandse zeescheepvaart vormt
een economisch actief van betekenis
voor de N ederlandse Volkshuishouding.

De jaarlijkse bijdrage aan de betalings
balans bedraagt ƒ 1.500 mln.
Daarm ee neemt de zeescheepvaart 30
pet van het voordelig saldo van de dien
stenbalans voor haar rekening.
Verder zien we een bijdrage tot het net
to nationaal inkomen van ± ƒ 900 mln
en 30.000 arbeidsplaatsen.
De Tweede Kam er heeft zich in aan
sluiting aan het voorstel van de rege
ring gelukkig uitgesproken over de be
tekenis van een Nederlandse koopvaar
dijvloot.
Aan enkele facetten van deze betekenis
van de Nederlandse koopvaardij wil ik
vandaag nog graag aandacht besteden.
Bij de parlementaire behandeling werd
veel aandacht besteed aan het belang
rijke punt van de internationale ar
beidsverdeling.
Dat acht ik van veel belang.
Een kapitaalintensieve bedrijfstak als de
zeescheepvaart heeft in een land als N e
derland toekomst.
N aar mijn stellige overtuiging dient bin
nen die bedrijfstak naar de meest ka
pitaalintensieve onderdelen als de meest
veelbelonende te worden gezocht.
Vanuit dat gezichtspunt zal een N eder
landse koopvaardijvloot het beste tot
ontwikkeling komen. Dat uitgangspunt
zal noodzakelijk zijn als pijler onder de
positie van Rotterdam als transportcen
trum.
Er is wel gezegd dat de positie van de
Nederlandse koopvaardij geen invloed
zou hebben op Rotterdam. D at lijkt mij
een onjuist uitgangspunt.
Een netwerk van maritieme kunde, zou
door verdwijnen van de Nederlandse
koopvaardij worden beschadigd. De navigatiekennis, de kennis van overzeese
markten, de invloed binnen de confe
rences, de investeringen in havenfacili
teiten, het maritieme onderwijs, de ken
nisoverdracht tussen scheepvaart en
scheepsbouw, de gezamenlijke technisch
en technisch-economische research-activiteiten, van dat alles daarvan profite
ren de Nederlandse zeehavens.
Ook rederijen waarvan de schepen nim 
mer in Nederland komen hebben hun
eigen wezenlijke bijdrage geleverd aan
het maritieme klimaat, waarvan Rotter
dam en andere Nederlandse havens de
vruchten plukken.
De problematiek van de zeeman, de so
ciale aspecten kunnen vandaag natuur
lijk niet onbesproken blijven.
Een recent onderzoek van J. M. M. Hill
naar de loopbaan van de Engelse zee
man wijst uit, dat niet alleen een ro
mantisch verlangen naar zee en verre
landen doorslaggevend is voor de be
slissing zeeman te worden, maar, zegt
Hill, ,,a ship is also a total community
that offers a substitute for the family.
It is in this connection that one meets
one of the fundamental paradoxes of
going to sea, in that it represents, on
the one hand, leaving home and making
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a decisive break with the past and, on
the other, a return to the past and a
seeking for something distant, satisfying and secure".
Andere punten, die het zeemansberoep
aantrekkelijk maken zijn de grote ver
antwoordelijkheid op jonge leeftijd, het
zelfstandig werken en het met andere
volkeren en hun culturen in aanraking
komen.
Toch is er een toenemende specialisatie
en automatisering in de scheepvaart in
ontwikkeling.
Wat zijn hiervan nu de gevolgen voor
de zeeman?
Allereerst zullen de schepen tengevolge
van sterk geautomatiseerde ladingbehandeling steeds korter in de havens
blijven liggen.
Bovendien zal een bepaald schip zo mo
gelijk op één bepaalde route ingezet wor
den waarbij een zekere uniformiteit van
lading zal gaan optreden. Een duidelijk
voorbeeld hiervan zijn containerschepen
en de verschillende soorten tankers.
Tengevolge hiervan zal ook de zeeman
zich op dit type schip en lading gaan
specialiseren. Het aantal bemanningsle
den neemt relatief sterk af.
De kans op spanningen tussen de leden
van de bemanning neemt daardoor toe.
Immers, er bestaat weinig gelegenheid
om aan de wal te gaan vanwege de kor
te tijd dat het schip binnen ligt.
Bovendien bestaat het gevaar, dat ten
gevolge van de kleinere bemanningen
en beroepsspecialisaties de beman
ning steeds minder in de gelegenheid
komt om gezamenlijk te recreëren en zo
doende een hechte ploeg te vormen.
Ook de verdergaande automatisering in
m achinekamer en op dek kunnen een da
lende beroepssatisfactie bij de officieren
van dek- en machinekamer in de hand
werken.
Niet langer zullen alleen de economi
sche- en nautisch-technische aspecten
van de zeevaart in aanmerking genomen
moeten worden maar in de toekomst ze
ker ook de sociale.
Onderwerpen als arbeidsverhoudingen,
arbeidsmarkt, beroepskeuze en voorlich
ting, opleiding en onderwijs en welzijns
zorg (zowel voor zeevarenden als hun
gezinnen) zullen nader onderzocht moe
ten worden.
Al deze onderwerpen dienen te worden
bestudeerd in hun onderlinge relatie en
in hun relatie met externe factoren, zo
wel nationaal en internationaal.
Het is vanuit deze visie, dat mom en
teel voorbereidingen worden getroffen
tot het oprichten van een sectie binnen
het eerdergenoemde Nederlandse M ari
tiem Instituut, dat zich zal gaan bezig
houden met het verrichten van derge
lijke onderzoeken.
Een instituut dat thans zijn centrum
vindt in de haven van Rotterdam. Een
instituut dat voor de toekomstige ont
wikkeling van Rotterdam als centrum

van nautische, economische, financiële
en sociale activiteiten in de zeescheep
vaart van de grootste betekenis zal kun
nen zijn.
Misschien en dit lijkt mij voor de toe
komst van veel belang dat het insti
tuut zich kan verbreden tot een insti
tuut dat de totaal-problematiek van het
transport in bovengenoemde zin tot on
derwerp van studie maakt.
Een instituut tot ontwikkeling te bren
gen met een dergelijke intentie lijkt mij
voor Rotterdam een belangrijke uitda
ging.
Juist nu, juist in deze tijd zal Rotter
dam als schakelstation als één van de
belangrijkste schakelstations in het
transport in deze tijd en economisch en
sociaal en technologisch voor grote be
slissingen komen te staan. Daarover is
een wetenschappelijk instituut ter on
dersteuning van een modern gericht be
leid van het grootste belang.
Aan het slot van de rede worden door
de heer Kruisinga nog enkele passages
gewijd aan de ontwikkeling van zeeha
vens en zeehavenbeleid. Wij ontlenen
daaraan de volgende opmerkingen:
De zeehavens in Nederland zouden er
goed aan doen — alleen al uit oogpunt
van arbeidsverdeling — hun activiteiten
meer op elkaar af te stemmen dan in
het verleden het geval is geweest.
De behoefte daartoe doet zich steeds
meer gevoelen.
Een nationaal zeehavenbeleid zal meer
dan tot nu gestalte moeten krijgen.
Van belang is het periodiek beraad in
de Nationale Commissie voor Zechavenoverleg.
M aar een zeehavenbeleid, dat als ik het
zo mag zeggen, werkelijk handen en
voeten heeft, moet natuurlijk meer zijn
dan overleg tussen Nederlandse havens.
Een werkelijk zeehavenbeleid in de hui
dige technologische situatie moet een
Europees Zeehavenbeleid zijn. De reso
lutie van het Europese Parlem ent hier
over acht ik van het grootste belang.
Nederland mag zich niet afwijzend te
genover deze visies opstellen. Wij be
hoeven een discussie over deze proble
matiek niet uit de weg te gaan.
Duidelijk moet zijn dat wij de uitgangs
punten van de resolutie van het E uro
pees Parlement aanhangen.
Belangrijke uitgangspunten, die wij on
derstrepen, zijn non-discriminatie, vrije
mededinging en kostendekking en con
sequenties voor het milieubeheer als
essentieel beleidspunt. Dit zijn essentiële
uitgangspunten.
De weg die hier moet worden afgelegd
is lang en zal moeizaam zijn.
Het zal duidelijk zijn dat beslissingen
met betrekking tot de aanleg of uitbrei
ding van dit soort infrastructuur zullen
moeten zijn gestoeld op een argum enta
tie, die moet berusten op een geïnte
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greerde aanpak. Deze aanpak moet het
beleid terzake van industrievestiging,
milicu-hygiëne, ruimtelijke ordening en
arbeidsvoorziening, verkeer en vervoer
omvatten.
Wil men voorts een redelijk nationaaleconomisch rendement van de geïnves
teerde gelden verwerven en wil men een
evenwichtige maatschappelijke ontwikke
ling, dan zal niet elke haven binnen de
H am burg-Le Havre range in aanm er
king komen voor de aanleg van een ter
minal, welke toegankelijk is voor diep
stekende m am m oet-tankers of voor de
ontvangst van vierde generatie-containcr-schepen.
Een Europees havenbeleid stoelend op
samenwerking en overleg zal in de toe
komst onontbeerlijk zijn en de vergrote
EEG lijkt daartoe een goed kader te
bieden.
Bestaande specialisaties in de overslag
van goederensoorten, stukgoed, massa
goed, natte lading, zullen optimaal be
nut moeten worden.
E r ontbreekt in Europees kader nog
veel aan wederzijdse informatie, trou
wens ook aan de informatie binnen de
havens zelf.
Als voornaamste verder doel zie ik
daarna de coördinatie van de investerin

gen in infra-structurele werken in zee- Pas op deze wijze zijn de materiële voor
havengebieden. Daarmee zal moeten waarden geschapen, welke noodzakelijk
worden vermeden dat binnen Europa zijn om een goed functionerend ver
een onjuiste verdeling en locatie van de voer mogelijk te maken.
capaciteit in de havens zou ontstaan. Niet voor alle partnerlanden zullen de
Daarmee zal een harmonische ruimtelij uitgangspunten vanzelfsprekend zijn.
ke ordeningsstructuur kunnen worden Daarom acht ik de resolutie van het
Europees Parlem ent een zo essentiële
bevorderd.
basis voor de formulering van dit be
Ook het vermijden van een competitie leid.
die niet in het belang van de Europese De opvatting van enkele landen en ha
havenfuncties is en het voorkomen van venbeheerders, dat eerst de gemeen
verliezen ten gevolge van over-investe- schappelijke vervoerpolitiek zou moeten
ringen zijn belangrijke argumenten om zijn voltooid alvorens het zeehaventot een dergelijke coördinatie te geraken. beleid tot onderwerp van discussie te
De gedachte aan het principe van een maken, wordt door mij niet gedeeld.
gemeenschappelijke zeehavenpolitiek op Deze twee onderwerpen zijn onderling
het niveau van de Europese Gemeen nauw samenhangend, ze zijn twee zijden
schappen bevindt zich helaas nog in van de medaille van een geïntegreerd
een beginstadium.
vervoerbeleid.
De noodzaak tot ontwikkeling hiervan Het internationale en nationale trans
zou ik vandaag nadrukkelijk willen on portbeleid zal een essentiële sleutel zijn
derstrepen.
voor een verantwoord welzijns- en miHet is daarbij niet voldoende dat de lieubeheersbeleid in de komende jaren.
infrastructuur in de zeehavengebieden Juist de sterk toegenomen transportaangepast is aan het vervoeraanbod. stromen, gepaard gaand met toegeno
Ook de infrastructuur van het „inland- men economische groei, bevolkingsgroei
transport” zal in staat moeten zijn op en toegenomen internationale arbeids
een adekwate wijze het zeegaande en verdeling, vormen een van de moeilijkst
landinwaarts gerichte vervoer te ver oplosbare vraagstukken in de komende
jaren.
werken.

O M B O U W M.S. C H ID A M B A R A M

Tijdens een korte bijeenkomst werd op 23
februari 1973 het eind gemarkeerd var
de ombouw van het m.s. Chidambaram
waarvoor de Amsterdamschc DroogdokM aatschappij te Amsterdam, in oktober
1972 opdracht verkreeg van de rederij
The Shipping Corporation of India Ltd.
De werf voltooide hiermede een belang
g I
\ -..,t
' -mm
.
rijke opdracht tot tevredenheid van de
mr r.
ii
opdrachtgever binnen de daarvoor over
eengekomen tijd.
■ t
Het is 1966 gebouwde schip van 18.000
brt. is door de ADM geschikt gemaakt
voor het vervoer van een groter aantal
passagiers, De capaciteitsvergroting werd
De Chidambaram liggend aan de kade van de ADM, vlak voor het vertrek.
bereikt door in het achterschip één van
de dekken door te trekken en de daar
door ontstane ruimte alsmede enkele benadrukte daarbij de belangrijke groei Negapaatham, Penang en Port Swettenreeds bestaande ruimten in te richten als die
onderging vanaf het ont ham gaan onderhouden.
eetzalen, dagverblijf en slaapzalen. De staandeinrederij
1961
bij
omvang De voornaamste gegevens van de Chi
dienst welke het schip in de Indische van 10 schepen toteenhettoenmalige
huidige aantal van dambaram zijn: lengte over alles 571 ft;
Oceaan zal onderhouden valt onder de 97 schepen met een totaal
draagverm o breedte 74,25 ft; bruto tonnage 17.226
voorschriften van de „speciale trade” pas
van 1,85 miljoen ton. Daarnaast ton.
sagiersvaart, welke gelden voor het ver gen
heeft de rederij thans 34 schepen in be Het aantal hut-passagiers bedraagt 154
voer van grote aantallen passagiers in stelling
of in aanbouw bij werven over de en dek-passagiers 1526. Bemanning 206.
eenvoudige accommodatie. Het m.s hele wereld.
mag worden dat snelheid 20,5 knoop.
Chidambaram biedt thans na de verbou tezamen met Verwacht
De voortstuwing bestaat uit 2 Sulzer RD
komende
opdrachten,
wing voor die passagiers een accommo over nu wordt onderhandeld, tegenwaar
het 68 motoren, elk met een vermogen van
datie die luxueuzer en veel groter is dan eind van 1975 4 miljoen ton draagver
12.000 bhp op elke schroef. Speciale voor
volgens de voorschriften vereist is.
mogen in de vaart zal zijn. De rederij ziening: Denny Brown stabilisatoren, ge
De heer K. N. G. Menon, development hoopt dat een vlootomvang van 9 miljoen automatiseerde machinekamer met data
logger, alarm printer en brugcontrole.
director van The Shipping Corporation of ton bereikt zal zijn in 1980.
Het schip is omgebouwd onder toezicht
India, zei in een toespraak dat het in
dienst stellen van dit schip een mijlpaal Het schip zal een vaste dienst tussen M a van de Nederlandse Scheepvaart Inspec
is in de ontwikkeling van de rederij. Hij dras en Singapore, met als tussenhavens tie en Bureau Veritas.
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T H E IJM UIDEN O U T E R PORT C O N C E P T

A project to maintain Amsterdam's position in modem ocean
going goods traffic
The Amsterdam port area is situated about midway in the
Antwerp-Hamburg range of N orth Sea port terminals. The ports
in this range take the m ajor share of worldwide marine terminal
and port transit operations.
The North Sea ports from Antwerp to Ham burg flank the key
position of Rotterdam, world’s largest port, and together these
ports actually handle some 500 million tons of sea-going bulk
and general cargo each year.
This volume of ocean-going trade represents nearly a quarter
of the entire maritime trade packet in the world, which totals
about two billion tons annually.
In its nearly 700 years of existence, the economic welfare of
Amsterdam has been tied with overseas commerce and shipping
handled through its port. Therefore, the city’s access to the sea
has continued to be a major concern of the municipality of
Amsterdam ever since.
Maintenance of an adequate access to the sea became a problem
during the 18th Century, when the merchant port of Amsterdam
could no longer be approached freely via natural waterways and
the link between the Zuider Zee and the port itself became silted
up. As a result, a system of canals was developed, initially to the
North, but later directly to the West to connect the port to the
open sea. This latter resulted in the present N orth Sea Canal
with the adjacent harbour mouth and sea lock system at
IJmuiden.
At present, the N orth Sea Canal provides for speedy and un
restricted access for ocean-going vessels up to a draught of 45
feet in salt water directly to the centre of the port. This limit
corresponds to fully-loaded bulk carriers in the 90,000 dwt
range.
Aside from the maintenance of access to the open sea. Amster
dam has worked for continued improvements of the inland
waterway links with the European hinterland. In addition, other
overland links — including pipelines — are maintained to the
hinterland.
To this end, a new 40-mile canal linking the port with the Rhine
River was inaugurated in 1952. The Amsterdam-Rhine Canal
handles shipment of heavy bulk goods by barge and is con
sidered today to be one of the continent’s busiest inland navig
ation routes, both for domestic Dutch and international traffic.
The Amsterdam-Rhine Canal is undergoing adaptation at
* Dienst der Havens en Handelsinrichtingen gemeente Amsterdam.

by d rs. M . J. J. van Riel *

present which will enable it to handle unbroken push barge
convoys, one of the latest means of inland waterway transport.
Because of the continuous improvements to the traffic infra
structure, the Port of Amsterdam managed to re-orientate its
traffic handling facilities necessitated by the decline in the oncelarge East Asian trade in the postwar period.
Thus in the past two decades the port has changed its structure
from a specific centre for regular cargo liner shipping and
general cargo handling to a multi-purpose transit traffic and
industrial port.
Before 1950, Amsterdam’s sea-going goods traffic kept to the
pre-war level of about five million tons a year and was con
cerned largely with the handling of general cargo. This re
presented about 60 percent of all port activities at that time,
while only about 25 percent of sea-going goods traffic was in
transit to and from other European countries.
By 1970, sea-going goods traffic had quadrupled and import
antly over 75 percent of the total transport flow is destined
for non-domestic trade purposes. In the meantime, traffic of
bulk cargo has increased to about seven times the 1950 level,
so that the general cargo share of port activities now accounts
for less than 20 percent of total tonnage.
This upward trend in bulk cargo through-transport was seen
particularly in the late 1960’s, after the entire renovation of the
harbour mouth at IJmuiden.
Modern handling equipment for the loading and discharge of
such transit commodities as coal, ore and grain combined with
efficient inland transport connections facilitate the growth of
this area of transport.
Each year, more than 20 million tons of bulk and semi-bulk
products are carried to and from the port of Amsterdam by
barge, making use of the Amsterdam-Rhine Canal and the River
Rhine, Europe’s major industrial artery.
Rail and road traffic, too, are contributing their share to the
growth of transit port traffic.
With an annual volume of sea-going goods traffic of well over
30 million tons, the combined N orth Sea ports are considered
as a nature and fully-equipped port area.
Prospects for further development in the near future are positive
despite severe competition from neighbouring ports and the
general decline in trade seen since 1970.
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The Am sterdam-North Sea Canal Port complex
Since the mid 1960’s, Amsterdam has been a centre of develop
ment of deepwater processing industries. For that purpose
about 4,000 acres of man-made deep-water fronted industrial
sites have been prepared along the Southern banks of the North
Sea Canal.
An additional 2,500 acres is kept available for the development
of new industries on the North side of the canal.
Mobil Oil Co., was the first to establish in the new industrial
area, inaugurating a refinery in 1968, the capacity of which was
extended to 6.75 million tons a year recently. Mobil’s initiative
was followed quickly by M arbon Chemicals and Cargill Soya,
whilst the already established Ford M otor Co. assembly plant
extended their Amsterdam works considerably.
However current progress and growth both in sea-going traffic
and industrial development are apt to be influenced negatively
in the long run because of continued developments in ship size
and rapid turn-around requirements.
These tendencies have become a major source of concern of late
regarding Amsterdam’s future as a m ajor transit port. Both
tendencies are concerned directly with the issue of sea access.
As future optimum ship’s measurements for bulk cargo vessels
rise well over the 45 foot draught limit in the Port of Amsterdam
itself, the better part of large scale dry bulk shipping will be
eliminated, thus jeopardizing the backbone of actual cargo flow.
Although physically feasible, a further widening and deepening
of the N orth Sea Canal (already the widest and deepest in the
world) woud prove to be impossible from the financial point of
view.
New modifications to these works, including the locks at
Umuiden, would imply the demolition and reconstruction of
various road and rail tunnels which have been built under the
existing canal since 1945. These changes would involve prohib
itive investments and costs.
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The actual limitations in deep sea access are seen all the more
as a negative factor since several recent studies and reports
made by various port authorities in Northwest Europe indicate
great and continued growth of sea-going goods traffic in the
next years.
The most positive reports indicate that the volume of goods
traffic will triple by the late 1990’s.
Thus is was concluded in 1969 that the development of an outer
port at IJmuiden would serve as an economic and most practical
development to m atch requirements for large ship size and
faster turn-around time. This outer port would also serve to
protect the prosperity of the Amsterdam port area.
The conception of an outer port is not a new one and was
introduced serveral times in the past, however it was in 1969 that
the municipal authorities of Amsterdam as well as private
organisations representing port industry started promotional
efforts for the acceptance of the outer port concept. At the same
time, the N etherlands Ministry of Traffic and Waterways
established an official technical committee to investigate
problems of sea access for the Amsterdam port areas.
Original task of the committee was to study the possibilities of
a new lock system; later the scope was increased to include
technical evaluations on the outer port as an alternative.
The technical report of the ministerial committee was presented
officially early in 1971.
Its findings and conclusions were, according to the committee’s
initial report, confined to the nautical and hydro-technical
aspects of the outer port project, although calculations of all
necessary investments were included as well.
Evaluations in the economic field were limited by the nature of
the initial report, however further economic studies including
traffic forecasts, cost-benefit calcultations and further socio
economic impacts were made through separate investigations
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made by the Municipality of Amsterdam. This study was co
ordinated with the ministerial report, and presentation was
timed to coincide with the technical report of the ministerial
committee.
Both the technical and financial-economic reports have been
submitted for approval by the Netherlands Ministry of Traffic
and Waterways and are being studied by the “Nationaal Zeehavenoverleg” institute, the official body for coordination of
seaport policies in the Netherlands.
“Zeehavenoverleg” is a standing advisory committee set up by
the central government and representing the interests of both
local authorities and the private enterprise active in the ports.
Investigations on the outer port project have been going on for
more than a year now and several detailed studies relating to the
project have been produced in the interim by various working
committees of “Zeehavenoverleg”.
Issues still under consideration centre around the socio-econ
omic aspects of the plan. Because few definite scientific
standards can be applied to the general study of cost/benefit
accounting in this wide area and general know-how on the
subject has not been clarified, further studies and discussions of
the Amsterdam municipal report have been ordered.
However, final conclusions about the outer port project are
expected to be announced before the end of 1973. Pending these
ultimate findings and recommendations, a description of the
main points follows:
The proposed outer port is located at the coastline at IJmuiden,
south of the southern entrance mole of the harbour entrance.
The 1,000 acre port would be entered through a gap in this
mole, so that ships would continue to make use of the existing
harbour mouth. Protection of the outer port at its western sea
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front will be made by a sand dam running northwest-southeast
from the head part of the southern mole to the natural coast line.
Although no definite plans for the lay-out of the port have been
published as yet, the total area will be evenly divided between
harbour basins and dry land; thus land terminal operations will
be restricted to an area of about 500 acres. This area will be able
to handle about 80 million tons of sea-going goods traffic each
year under optimal operating conditions.
The outer port project includes provisions for the further
dredging of a maritime approach channel which will facilitate
the passage of large ocean carriers in the 180,000 dwt range. The
deepening project is to be done in two stages, first to 20 metres
below N.A.P. and at a later stage a metre lower. Initially the
outer port will be able to accommodate ships in the 150,000 ton
range.
It is reckoned that the outer port works can be completed in
three years. Technical studies have revealed that the project will
have no negative impacts either on the inland links or harbour
markets or on the seaside where navigational factors such as the
alignment of channel and coastal structures must be considered.
Investment for the outer port construction is estimated at 320
million guilders (in terms of 1970 purchasing power) and costs
will be divided according to the stages in the chart below:

Outerport
Channel
Totals

Dfl.
Dfl.
Dfl.

(in million of guilders)
1st stage 2nd stage Ultimately
108
22
130
115
75
190
223
97
320
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Total annual operating cost of the proposed outer port will in
crease gradually to a level of several dozens of millions of
guilders because of capital investments, amortisation, maintainance and other new port management efforts.
Annual cost position, in fact, will surpass 30 million guilders
annually if cumulative effect of interest on capital during the
construction period and increases in general price and wage
levels are taken into account.
A special facet of the cost structure is formed by the heavy
burden of interest costs, which amounts to about 50 percent of
the total cost. Naturally, during the first years, the low returns
will make interest charges even more of a dead weight due to
the capital intensive nature of the project and the high (9
percent) rate of interest allotted for in the calculations.
An im portant element in the financial and economic evaluations
of the outer port plan is formed by traffic forecasts projected
for the guide year of 1990 and traffic in other years is based on
this projection, summarized in the table below:
Traffic at outer port in millions of tons *
2000
1990
1995
1980
1985
39
43.5
Dry bulk
17.5
34
11
30
Liquid cargo
12
21
2
5.5
2
4
6.5
Containers
1
5
50
80
Total
25
65
14
The outer port terminal capacities are dependent both on
anticipated cargo flow and on commercial and technical con
siderations of their operation.
The relatively large initial capacities are not required im
mediately; they will arise as modern, technically-advanced
terminals are established which will dictate optimal size for
operational efficiency. The maritime channel depth is dependent
largely upon iron ore traffic requirements. Realization of this
aspect of the project will be carried out in two stages with
ultimate channel depth for carriers up to 180,000 tons dead
weight is to be established around 1985 because it is presumed
* Apart from the additional traffic handled at the outer port,
traffic handled in the existing seaport of Amsterdam must be
taken into account. It is expected that the existence of the outer
port would provide a consistent level of traffic in the Port of
Amsterdam at about 25 million tons a year.

that by then a fair part of dry bulk carriers in use will have a
ship size of over 150,000 tons deadweight.
Financial benefits of the outer port project in the microeconomic sense are principally income flows from harbour
dues and land rent. Furtherm ore, it is expected that an ad
ditional fee will be levied for the berthing of ships larger than
100,000 tons. This fee will be a surcharge of about 44 °/o on the
normal harbour dues, because of passage through the maritime
channel.
Contrary to the gross income composition in the actual seaport
of Amsterdam and most other seaports, the bulk of the outer
port’s direct financial income will be derived from harbour dues,
while the share of income derived from rent on real estate is
reckoned to be of secondary importance (about 10 percent a
year as an average).
C ost/benefit calculations based upon above-mentioned cost and
income estimates have demonstrated that the outer port con
struction can be considered as a viable venture both financially
and commercially. Breakeven point in the cost-benefit analysis
is expected to be surpassed about 10 years after inauguration of
first outer port facilities in the initial phase, so that when the
second stage in the port’s construction is begun, expansion can
be fulfilled under short run positive financial effect conditions.
Feasibility studies on the economic and financial effects of the
outer port project included not only the micro-economic aspects,
but importantly the positive effects the project will have on the
economy of the Netherlands as a whole. Studies have been made
on the social impact of the outer port including the elements of
labour, influence on inland transport and traffic congestion.
Efforts have been made to translate some social factors into
financial terms, although techniques and methodology for
quantification are still in the experimental stages of social cost/
benefit calculations.
In this respect the element of transport rationalization was seen
as a m ajor factor of social benefits; particularly as far as the
economics of larger ship size could be calculated for “national”
industrial cargo flows.
O uter port facilities can be operational within three years of
final approval by the government.
N.B. Aan dit artikel ontleende drs. J. J. van Riel zijn voordracht
voor de afdeling “Am sterdam ” van de Nederlandse Vereniging
van Technici op Scheepvaartgebied, gehouden op 13 december
1972.

SMIT & BOLNES BOEKT SUCCESSEN MET
HDK-MOTOR

M otorenfabriek Smit & Bolnes in Zierikzce, behorende tot de
IHC Holland groep, ontving weer een opdracht voor de levering
van een dieselmotor van het „H D K -type”.
Het betreft een 14-cilinder motor met een vermogen van 6.000
pk bij 350 om w/m in, bestemd voor een Nederlandse chemicaliëntanker.
Sinds de introductie — begin 1972 — van het HDK-type motor
is nu voor in totaal ruim 75.000 pk verkocht.
Smit & Bolnes slaagt er steeds meer in belangstelling te wekken
voor de voordelen van het beproefde tweetakt kruishoofdprin
cipe. Ook de HDK-versie van de Smit-Bolnes motor heeft deze
kruishoofd-constructie. De toepassing van het kruishoofdsys
teem betekent een zeer effectieve scheiding tussen carter en
verbrandingsgedeelte. D aardoor is de m otor bij uitstek geschikt
voor het gebruik van zware brandstoffen.
De HDK-motoren zijn leverbaar met vermogens van 1455 tot
9700 pk en in uitvoeringen variërend van 3 tot 10 cilinders in
lijn en 10 tot 20 cilinders in V: maximaal toerental 375 omw/
min.
Recente leveringen en opdrachten zijn die van twee 14-cilinder
m otoren voor een Finse veerboot, drie 8-cilinder motoren voor
Nederlandse vrachtschepen, twee 16-cilinder motoren voor een
Duitse sleepzuiger, acht 8-cilinder motoren voor Russische zeesleepboten, een 9-cilinder motor voor een Britse grindzuiger en
vier 6-cilinder motoren voor Chinese sleepzuigers. D aar is nu
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dan een 14-cilinder motor voor een chemicaliëntanker bijgeko
men.
De verkoopresultaten in het afgelopen jaar en de huidige con
tacten doen Smit & Bolnes veel van hun HDK-type kruishoofd
motor verwachten.

De 14-cilinder BB motor van het HDK-type voor de veerboot voor
Finland die op een werf in Papenburg (Duitsland) wordt gebouwd.

N IE U W C O N T A IN E R S C H IP „B ENA LD ER ” V A N BEN LIN E V O O R T G E S T U W D D O O R
GEC S T O O M T U R B IN E S V A N 88.000 apk

Fig. 1. Containerschip Benalder
Een van de krachtigste containerschepen, de Benalder van de
Ben Line is onlangs in de vaart genomen. Het schip wordt
voortgestuwd door stoomturbines met een totaal vermogen van
88.000 apk. en bereikt een snelheid van ruim 30 knopen.
De Benalder is de eerste van drie schepen die voor Ben Line
Containers Ltd. worden gebouwd door de Duitse werf Howaldswerke Deutsche Werft. Ieder schip is bijna even groot
als de Queen Elisabeth 2 en kan 2.687 20-voets standaard
containers vervoeren. De twee andere schepen, de Benavon en
de City of Edinburgh zullen in de komende maanden worden
afgeleverd en evenals de Benalder dienst gaan doen tussen
Southampton en het Verre Oosten.
TECHNISCHE SPECIFICATIE VAN DE 44.000 apk GECVOORTSTLWING VOOR DE „BEN LINE”
Turbine
De hogedruk- en lagedrukturbine zijn naast elkaar opgesteld en
voorzien van impulsreactieschoepen. Drie straal buisgroepen
zorgen voor een maximaal vermogen van 44.000 apk en twee
andere kunnen worden bijgeschakeld tot deelvermogens van
maximaal 36.000 en 27.000 apk.
De hogedrukturbine heeft een 8-traps rotor met een toerental
van 6.500 omw/min. De lagedrukturbine met een toerental
van 3.500 omw/min heeft een 7-traps rotor voor vooruit
draaien en een tweetraps Curtis-wiel gevolgd door twee
reactietrappen als aehteruit-turbine. Elke rotor is uit één smeedstuk vervaardigd, waardoor alle wielen één geheel vormen met
de as. Op de vooruit- en achteruit-turbines zijn afzonderlijke
stuwblokken toegepast, die plaatselijk zijn gehard.
Alle schoepen zijn bewerkt uit vol materiaal en voorzien van
zg. sparbevestigingen, behalve de schoepen van de laatste lagedruktrap. Laatstgenoemde schoepen hebben een zg. vorkbevestiging.
Voor alle trappen zijn trillingseigenschappen vastgesteld door
middel van computerprogramm a’s en door dynamische en sta
tische beproevingen. De toegepaste bevestigingswijzen maken het
mogelijk om de te verwachten trillingskarakteristieken van de
schoepen van de gereedgekomen turbine te bepalen. Hierdoor
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kon in het ontwerp worden voorkomen dat in het gebied van
de bedrijfstoerentallen gevaarlijke resonanties optreden.
Het hogedruk-turbinehuis is machinaal vervaardigd uit een
molybdeen-vanadiumstalen gietstuk.
Het lagedruk-turbinehuis, het huis van de achteruit-turbine en
de uitlaatkast zijn als één geheel vervaardigd. De uitlaatkast
heeft twee openingen aan weerszijden, die met verstijfde kokers
op de dwarsscheepse condensor vóór de turbine zijn aange
sloten. Voor de horizontale splitsing zijn geen inwendige ver
bindingen toegepast. De horizontale flensverbinding van het
huis van de achteruit-turbine en de voorste lagers zijn gemak
kelijk toegankelijk vanuit de ruimte tussen de twee uitlaten.
De achteruit-stoominlaat en alle aftapstoomaansluitingcn zijn
in het onderste deel van het turbinehuis aangebracht. De ver
binding tussen de hoge- en lagedrukturbine wordt gevormd
door een enkele leiding tussen de bovenste helften van het
hoge- en het lagedruk-turbinehuis. Deze leiding is voorzien van
een expansiebalg ter voorkoming van dwarsspanningen op beide
turbinehuizen. Alle asafdichtingen zijn van het veerbelaste
labyrinthtype.
Regeling
Het regelsysteem bestaat uit een pneumatisch geregelde hy
draulische snelafsluiter voor manoeuvreren en voor noodge
vallen en een evenzo geregelde beveiligingsklep en manoeuvreerafsluiter voor achteruit draaien; alle geplaatst in één
aparte kast met ingebouwde stoomfilters. De stoominlaat naar
de stoomkast kan aan weerszijden van de filterkamer worden
geplaatst. De toegang tot het filter kan worden verkregen aan
de andere zijde van de inlaatleiding.
De stoom stroomt vanuit het midden door het filter naar de
stoomkast en bereikt zowel de vooruit- als de achteruit-manoeuvreerklep. De uitlaat van de vooruitmanoeuvreerklep is
direct aangesloten op de vooruitturbine. De stoom van de
achteruit-klep wordt gewoonlijk geblokkeerd door de veilig
heidsklep, die automatisch opent of sluit al naar gelang de
stand van de vooruitmanoeuvreerklep.
Alle stoomkleppen zijn van het venturi-type met enkele zitting
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Fig. 2. Doorsnede van één van de 44.000 apk stoomturbines met
tandwieloverbrenging
en beide manoeuvreerkleppen zijn ontlast ter vermindering van
de bedieningskrachten. De stoomkanalen zijn ontworpen voor
een lineair verband tussen opening en stroomsnelheid.
Alle kleppen worden hydraulisch geopend met behulp van olie
onder een druk van 11,5 bar, geleverd door een verdringerpomp met elektrische aandrijving. Een reserve-pomp is ook
aanwezig. De regelaar van de manoeuvreerklep heeft een door
een nok bediende terugkoppeling om een ongeveer lineair
verband tussen de stand van de regelaar en het schroeftoerental
te geven.
Er zijn drie bedieningsmogelijkheden voor de manoeuvreer
kleppen:
a. door de elektrische instelregeling van hot afstandbedieningssysteem. Deze HDW -brugbedicning is gekoppeld aan de GECturbineregelaar door middel van een Askania elektrisch instelsysteem;
b. door een handwiel direct op de hydraulische besturingsklep;
c. door met de hand bediende stootstangen, die direct op de
klepstangcn werken. Deze zijn normaal vergrendeld en slechts
bedoeld voor noodgevallen, zoals bij uitvallen van beide hy
draulische pompen of de elektriciteit.
Turbinebcvciliging
De turbine wordt gestopt door het alarmsysteem bij de volgende
storingen in de turbine of de bijbehorende uitrusting:
a. te hoog toerental;
b. te lage oliedruk in de lagers;
c. te laag vacuüm in de condensor;
d. slijtage van de drukblok in de turbine;
e. expansieverschillen in de turbine;
f. bij excentriciteit van de turbinerotor;
g. slijtage van het hoofdstuwblok.
Elk alarm met uitzondering van het oliedrukalarm werkt met
behulp van een afvalrelais en een elektrisch bestuurde klep,
die zich bevindt in de hydrauliekleiding naar de afslaginrichting op de vooruit-klep. De oliedrukbewaking werkt direct op
een hydraulisch bestuurde klep, die echter is gekoppeld aan
het elektrische beveiligingssysteem, zodat geen automatische
„reset” kan optreden.
Op alle assen is een elektronische duplexbeveiliging aanwezig
ter voorkoming van te hoge toerentallen. Deze beveiliging is
voorzien van een inrichting om het systeem te testen tijdens be
drijf, zonder de noodzaak van een werkelijk te hoog toerental.
Condensor
De dubbelstroom condensor van GEC-ontwerp heeft een pijp202

opstelling, die een radiale instroming bewerkstelligt van afge
werkte stoom en niet te condenseren bestanddelen naar een
centraal gelegen kanaal. Een systeem van schotten in dit
kanaal leidt de gasstroom naar een sectie van de pijpenbunde!
voor condensatie. Tweetraps ejecteurs houden het vacuüm in
stand.
Doordat de afgewerkte stoom de gehele pijpenbundel om
ringt, ontstaat een nauw contact met het vallende condensaat,
waardoor geen onderkoeling van het condensaat kan plaats
vinden. Bij het verlaten van de condenser heeft het condensaat
een tem peratuur vlak boven die van de afgewerkte stoom.
Een voordeel van de ontluchting na het afkoelen is dat de
grootste condensatie plaats vindt bij een laag gehalte aan lucht,
waardoor de absorptie van lucht in het condensaat zeer laag
gehouden wordt en het zuurstofgehalte verwaarloosbaar is.
De condensor heeft een berekende doorstromingsfactor van
85 % en de grootste koelwatersnelheid door de pijpen komt
niet hoger dan 1,8 m /s.
In het geval van uitvallen van een condensaatpomp of een
soortgelijke storing heeft de verzamelruimte voldoende capa
citeit om het condensaat op te vangen van drie minuten
draaien op vol vermogen van de turbine. De verzamelruimte
is zodanig ontworpen dat deze onder alle trim- of hellingcondities onder water blijft. Het condensorlichaam is gemaakt van
staal en is voorzien van een expansie-inrichting om spanning
in de pijpen te voorkomen. Er zijn 5.490 aluminiumbronzen
pijpen, die aan zowel in- als uitlaatzijde in de marine-bronzenpijpenplaten zijn gerold. Bovendien zijn de pijpeinden aan de
inlaatzijde trompetvormig omgezet.
De circulatieruimten zijn van gietijzer en zijn voorzien van een
coating van koolteer-epoxyhars. Ze zijn ontworpen op ge
lijke verdeling van water over de pijpenplaat en voorzien van
slijtplaten en scharnierende toegangsluiken.
Overbrenging
De tandwielkast is de derde (SF 76/35) uit de nieuwe stan
daardserie van GEC. De andere zijn geplaatst in de tankers
Fina Brittannia (SF 91/42) en London Lion (SF 86/40). De
toepassing van een nitreerbehandeling na nauwkeurig steken
en schaven staat een hoge specifieke tandbelasting toe zonder
vermindering van de veiligheidsmarge en heeft een verkleining
van de afmetingen tot gevolg van ca. 15 % ; dit is in vergelij
king met overeenkomstige doorgeharde tandwielen.
De tandwielkast is een uit één deel bestaande constructie met
grote torsiestijfheid en draagt de lagerhuizen van alle draaien
de onderdelen in totaal op drie punten van het frame, om het
effect van rompvervormingen op de aangrijping van de tandwie
len te verminderen. Alle wisselende belastingen van de uiteenlo
pende aangrijppunten worden dus in één frame opgevangen.
H et gehele ontwerp is het resultaat van jarenlange research en
praktijkervaring, waaronder belastingproeven en modeltests van
kast- en wielconstructies.

Fig. 3. Montage van lagedruk turbine voor een van de zes 44.000
apk turbine-eenheden
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Fig. 4. Schets en verticale projectie van GEC turbines van 44.000 apk. Dit illustreert de zeer compacte en goed bij elkaar passende bouw
van de turbine en tandwielkast-eenheid
De aandrijving van elk der twee turbines loopt via een
flexibele koppeling naar een eerste reductierondsel.
Elk rondsel grijpt aan op twee tandwielen van de eerste re
ductie die elk verbonden zijn door een torsie-as en een flexibele
koppeling. Deze koppeling is verbonden met de rondsels van de
tweede reductie, aangrijpend op het hoofdtandwiel.
De rondsels zijn gemaakt van massief gelegeerd staal, geniteerd
na de laatste machinale bewerking. De rondsels van de tweede
reductie zijn doorboord om de torsie-as die verbonden is met
de eerste reduotiewielen te koppelen.
De tandwielen van de eerste reductie en het hoofdtandwiel zijn
van een samengestelde constructie met gelegeerd smeedstalen
ringen, verbonden met de as door zijplaten welke zijn ver
stijfd met axiale ribben. Alle sterktelassen zijn onder nauwge
zette metallurgische controle uitgevoerd en na voltooiing zijn
de wielen spanningsvrij gemaakt om ze machinaal te kunnen
bewerken.
De flexibele koppelingen tussen de turbine en de eerste reductierondsels zijn van het Turboflex-type. De axiale- en
dwarsflexibiliteit worden verkregen door buiging van gelami
neerde diafragmaplaten die de in- en uitgaande asflenzen ver
binden.
Elke turbine is voorzien van twee van deze koppelingen, op hun
plaats gehouden door een torsiebuis.
Door de afwezigheid van glijdende onderdelen behoeven deze
koppelingen geen smering of onderhoud, terwijl een hoge graad
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van beweeglijkheid in langs- en dwarsrichting aanwezig is die
tijdens de gehele levensduur van de installatie behouden zal
blijven.
De koppeling tussen de eerste en tweede reductietrap is even
eens van het Turboflex-type, waarbij de belasting wordt over
gebracht door gelamineerde stalen verbindingen onder druk.
De axiale flexibiliteit voorkomt, dat axiale bewegingen van de
stuwas via de tandwielen worden overgebracht op de eerste
reductietrap. De koppelingshelften zijn niet met een spie op de
torsie-as bevestigd, maar er hydraulisch opgeklemd. Het ver
minderen van deze oliedruk maakt het mogelijk het geheel van
de samenwerkende tandwielen op eenvoudige en nauwkeurige
wijze te stellen. Het ontwerp van de overbrenging is ruim bin
nen de gestelde eisen van Lloyds gehouden. Nadat nauwkeurig
is gestoken, worden rondsels en tandwielen geschaafd om
fouten in het oppervlak te verwijderen en vervolgens parallel
opgesteld met ingrijpende tanden, waarna selectief schaven
wordt toegepast om optimaal contact tussen de tanden te ver
zekeren. De rondsels worden dan plaatselijk gehard door niteren en ten slotte gepolijst om een hard schoon oppervlak te
verkrijgen.
De dragende constructie van de tandwielkast is één geheel,
waarin de afzonderlijke lagerhuizen worden aangebracht. Elke
hoofdlagerhuis wordt aan de onderkant bevestigd en dwarsverbonden met thermisch voorgespannen bouten om één ge
heel te vormen met de dragende constructie. De rondsellagers
en de lagers van de eerste reductiewielen worden in de huizen
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Fig. 5. Eén van de 44.000 apk stoomturbines in de machinekamer
geplaatst en met instelbouten gesteld, hetgeen de mogelijkheid
geeft om later de lagers na te stellen.
De lageropstelling is berekend om het effect van torsie van de
romp op het in lijn liggen van de assen zo klein mogelijk te
maken. Er zijn vier lagerposities, twee aan weerszijden van het
hoofdtandwiel (waar de belangrijkste torsiereactiekrachten en
het eigen gewicht aangrijpen) en twee aan weerszijden van de
toegangstunnel tot de voorste lagering van het hoofdtandwiel.
De voorste twee ondersteuningen worden licht belast en ge
dragen zich door hun ligging min of meer als één ondersteuning,

DOOPPLECHTIGHEID M.T. OKTURUS
Op 26 januari 1973 vond bij W ilton-Fijenoord te Schiedam de
doopplechtigheid plaats van de m.t. Okturus, bestemd voor OK
Ojekonsumenternas Förbund, Stockholm.
De doopplechtigheid werd verricht door mevrouw Signe Linderot, echtgenote van de heer H. Linderot.
De m otortanker Okturus is de eerste van twee zusterschepen,
geschikt voor het vervoer van allerlei olieprodukten (van „pe
trol tot heavy oil”). De kiel werd gelegd op 17 november 1971.
Oplevering van het schip zal geschieden in april 1973.
De bouw geschiedt volgens de voorschriften van Det norske
Veritas en die van de Zweedse Scheepvaartinspectie.
Het schip — dat onder Zweedse vlag zal varen — is versterkt
voor navigatie in ijs.
De belangrijkste gegevens zijn: lengte o.a. 187,60 m, lengte t.l.l.
178,30 m, breedte: 26,20 m, holte: 13,50 m, ontwerp diepgang:
34 ft, overeenkomstig draagvermogen: ca. 30.000 ton, inhoud
ladingtanks, 100 % vol: ca. 40.000 m;i, aantal ladingtanks: 20,
aantal ladingpompen: 4, capaciteit per pomp: 750 nvVh (water)
x 11 kg/'cm2.
De aandrijving van ladingpompen vindt plaats d.m.v. elektro
motoren.
Het schip is uitgerust met een hoofdm otor type Götaverken
DM 630/1400 VGS - 7u met een max. continu vermogen van
9800 bhp bij 138 om w /m in, die een verstelbare schroef aan
drijft.
De dienstsnelheid zal ongeveer 15 knopen bedragen.
De voortstuwingsinstaliatie kan vanaf de brug worden bediend.
Het schip is uitgerust met een boegschroef i.v.m. grotere m a
noeuvreerbaarheid.
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waardoor in totaal drie ondersteuningen ontstaan. Dit geeft
de minst mogclijke wringing van de assen ten gevolge van het
doorbuigen van de romp.
De tornmachine grijpt aan op de achterkant van een eerste
reductierondsei door middel van een tandwielkoppeling. Dit
gebeurt via een SADI-reductiekast en een wormovcrbrenging.
Deze koppeling kan ter plaatse of op afstand worden inge
schakeld en wordt beschermd door een beveiliging tegen toe
rentallen van de turbine hoger dan twee omw/min.
Een smeeroliepomp wordt aangedreven door de achterkant
van een tweede reductie-rondsel, tachometers door de voor
kant van de hoofdtandwielas en de achterkant van een tussenas.
Algemeen
De succesvolle proeven op zee met de voorstuwingsinstallatie
van de Benalder zijn er de bevestiging van dat G EC volkomen
in staat is de zware voortstuwingseenheden te leveren, die nodig
zijn voor de grotere en snellere schepen die op korte termijn
verwacht worden.
GEC Turbine G enerators Ltd is de enige Britse ontwerper en
bouwer van mechanisch overgebrachte stoomturbine-voortstuwingen voor koopvaardijschepen. G EC heeft standaardont
werpen van 10.000 tot 70.000 apk.
Als pionier op het gebied van genitreerde overbrengingen voor
voortstuwing op zee heeft het concern de praktische en theo
retische ervaring om tandwielkasten te produceren voor de
grootste vermogens die gevraagd worden.
De ontwerpen zijn berekend om aan de vraag te voldoen naar
hoge vermogens met schroeftoerentallen die tot 50 omw/min.
gereduceerd kunnen worden.
De scheepsturbine-technologie van G EC wordt versterkt door
de rol die het concern als ontwerper en belangrijkste bouwer
van stoomturbine-installaties voor de Britse M arine is toe
vertrouwd.

t

N EDER LA N D SE V E R E N IG IN G V A N

A. LEZINGEN
22 mei ’73
Groningen

(di) Assurantieprobiemen in de praktijk door de
heer J. H. Voortman van Assurantiekantoor
A. Brugmans te Groningen.

N IE U W S B E R IC H T E N

Ir. J. W. R. Thomson t
Op 11 april 1973 overleed te Venee (Frank
rijk) ir. J. W. R. Thomson, in de leeftijd
van 71 jaar, in leven oud-directeur van de
Amsterdamsche Droogdok Maatschappij
N.V,
De heer Thomson was jarenlang lid van de
Nederlandse Vereniging van Technici op
Scheepvaartgebied.
J. M, Suurmcyer t
Op 25 april 1973 overleed te Hoogezand
in de leeftijd van 60 jaar de heer J. M.
Suurmeyer, oud-directeur en commissaris
van de Scheepswerf Gebr. Suurmeyer B.V.
te Foxhol. Begunstiger,
Benoemingen bij Van der Giessen-De
Noord N.V., Krimpen a.d. IJssel
De Raad van Commissarissen van de
Scheepswerf Van der Giessen-de Noord
N.V. heeft de volgende benoemingen goed
gekeurd:
De heer S. L. F. M. de Jong tot onder
directeur financiën, de heer G. S. W. van
Wijk tot onderdirecteur personeelszaken.
Bij de dochteronderneming Van der Giessen- de Noord Shipbuilding Division B.V. te
Krimpen a/d IJssel werden benoemd de
heer J. Gijbels tot adjunct-directeur Ver
koop.
De heer ir. J. Bouwman tot adjunct-direc
teur Techniek.
Bij de dochteronderneming Maritime Ser
vice Division B.V. te Alblasserdam werd
de heer J. C. C. Smit tot directeur be
noemd.
Deze benoemingen zijn per 1 maart 1973 in
gegaan.
Wereldscheepsbouw
Volgens het kwartaaloverzicht van Lloyd’s
Register of Shipping bouwen de scheeps
werven over de gehele wereld thans meer
schepen dan ooit te voren en strekken de
orderportefeuilles zich uit tot 1977. Uit de
cijfers blijkt dat in het kwartaal dat eindigde
op 31 maart in totaal 2052 schepen met een
inhoud van 25,6 miljoen brt. in aanbouw
waren.
Dit is het hoogste cijfer dat ooit in de we
reldscheepsbouw is geboekt in een kwar
taal.
Het totaal van de orderportefeuilles be
draagt thans 99,2 miljoen ton brt., hetgeen
12,7 miljoen brt. meer is dan aan het einde
van het vorige kwartaal. Deze toeneming
alleen al is meer dan de wereldomzet in de
scheepsbouw nauwelijks acht jaar geleden.
Japan blijkt in de wereld van de scheeps
bouw de voornaamste plaatste bekleden. Het
land heeft een orderportefeuille van 43,7
miljoen brt., hetgeen ten opzichte van het
voorgaande kwartaal een toeneming bete
kent van 4,4 miljoen brt.
Op de tweede plaats komt Zweden met een
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OP SCHEEPVAARTGEBIED

24 mei ’73 (do) Japanse reiservaringen op werven en de toe*
Rotterdam
passingsmogelijkheden in Nederland, door ir.
25 mei '73
(vr) M. Pannevis van Organisatie Adviesbureau
Amsterdam
Ydo B.V.
Hel bezoeken van vergaderingen waarin lezingen worden gehouden,
gelieve men alleen te doen na ontvangst van een convocatie.

orderportefeuille van 9,3 miljoen brt., een
stijging van bijna 2 miljoen brt. De derde
plaats wordt ingenomen door West-Duitsland met 6,3 miljoen brt, (toeneming 1,5
miljoen brt.) en de vierde plaats door Enge
land met 5,5 miljoen brt. (stijging 1,3 mil
joen brt).
Nederlands Corrosie Centrum
Verschenen is het verslag over het jaar
1971 van de Stichting Nederlands Corrosie
Centrum. Behalve over de werkzaamheden
van het NCC zelf zijn hierin ook gegevens
opgenomen over de activiteiten op corrosiegebied van in de Stichting vertegenwoor
digde instanties, alsmede een lijst van in de
verslagperiode verschenen Nederlandse pubiikaties op het gebied van corrosie.
Aan belangstellenden die dit verslag niet
hebben ontvangen, wordt zo lang de voor
raad strekt op verzoek een exemplaar toe
gezonden. Aanvragen kunnen worden ge
richt aan het Secretariaat van het NCC,
p /a Verfinstituut TNO, Postbus 203 te
Delft.
Richtlijnen voor diensten van
helikopters aan tankschepen
De International Chamber of Shipping
(ICS) (Internationale Kamer van Scheep
vaart) te Londen heeft op 18 april 1973
richtlijnen gepubliceerd inzake een veilige
handelwijze bij gezamenlijk uitgevoerde ac
ties van helikopters en tankschepen.
Zulke acties kunnen betrekking hebben op
het overbrengen van bemanningen, voorra
den of loodsen, waarbij de helikopter ofwel
op het dek van het schip moet landen of
even boven het dek moeten blijven hangen.
Helikopters worden ook ingeschakeld voor
het overbrengen van zieken of gewonden
naar ziekenhuizen aan de wal. Ook dit as
pect wordt behandeld.
De richtlijnen zijn tot stand gekomen in
overleg met de Britse Helikopter Advies
raad, die contacten onderhoudt met inter
nationale helikopterdiensten.
De voorzitter van het Tanker Committee van
de ICS, de heer A. B. Marshall zei: „De
huidige zeer hoge exploitatiekosten van gro
te tankschepen hebben tot gevolg dat de
helikopter in toenemende mate wordt ge
bruikt om onnodige vertragingen en devia
ties te voorkomen. Een tankerreder kan nu
noodzakelijke voorraden en uitrustingsstuk
ken aan boord laten brengen terwijl het
schip zijn reis vervolgt. Bovendien is het
een voordeel dat men nu in staat is be
manningen over te plaatsen en post te doen
bezorgen op die plaatsen waar dat slechts
enkele jaren geleden nog onmogelijk was.
Vanzelfsprekend moet altijd rekening wor
den gehouden met de veiligheidsoverwegin
gen en deze richtlijnen geven daarbij prak
tisch advies, gebaseerd op ervaring, met het
doel de verrichtingen tussen helikopters en
tankers veilig te doen verlopen. We ver
wachten dat deze richtlijnen van nut zullen

zijn voor hen die bij deze activiteiten betrok
ken zijn en dat deze beproefde richtlijnen
internationaal aanvaard zullen worden”.
Exemplaren van de „Guide to Helicopter/
Tanker Operations” kunnen worden besteld
bij: ICS Publications, c/o Witherby & Co.
Ltd., 32-36 Aylesbury Street, Londen —
E.C. 1. De prijs bedraagt £ 1.00, exclusief
portokosten.
Amerikaanse scheepsbouw
Zoals bekend, is de concurrentiepositie van
de Amerikaanse scheepsbouw niet bepaald
gunstig. In verband daarmede heeft de Ma
ritime Administration door Newport News
Shipbuilding, onder de titel Ship Design
Improvement Project, een studie laten ver
richten naar kostenbesparende verbeteringen
in het ontwerp-stadium en normalisatie in
de praktijk.
Volgens het in 1972 gepubliceerde rapport
over deze studie, zou het mogelijk zijn de
bouwkosten van Amerikaanse werven met
9,5 procent te verlagen. Dit zou moeten
worden verwezenlijkt door een 180-tal ver
beteringen in het ontwerp-stadium, waarvan
het merendeel kan worden ingevoerd zon
der veranderingen in de voorschriften van de
Coast Guard en/of het American Bureau
of Shipping.
Vier scheepstypen zijn in de studie betrok
ken: een erts/bulk/olietankschip, een con
tainerschip, een lash-schip en een (min of
meer „gewoon”) vrachtschip. Een samen
vatting van het projekt en het resultaat van
het speurwerk zijn opgenomen in het ver
slag COM 72-10436 ”A report to the US
Department of Commerce, Maritime Ad
ministration for the Ship Design Improve
ment Project; Volume II, Research Report
(NTIS).
Oplosmiddelen bij metaalverzorging
Ter gelegenheid van de Eurofinish/VOM 73
organiseert Mavom B.V. op 24 mei 1973
een technische middag onder het motto
„Oplosmiddelen bij metaalverzorging” in de
Glazen Zaal van het RAI-gebouw te Am
sterdam.
Lezers zijn daarbij van harte welkom. Kos
ten zijn aan deelname niet verbonden. Om
verzekerd te zijn van een documentatiemap
dient men tijdig een toegangsbewijs aan te
vragen bij Mavom B.V., postbus 5, Alphen
a/d Rijn.
Het motto „oplosmiddelen” is gekozen om
dat produkten zoals tri, per en Chlorothene
VG een toenemende belangstelling genieten
voor ontvetting.
Voorts zijn er fosfateerprodukten op basis
van oplosmiddelen ontwikkeld. Een belang
rijk aspect van oplosmiddelen is het feit
dat men afvalwaterproblemen vermijdt.
In het programma, wordt aandacht ge
schonken aan veiligheidswaarden, toepas
singsmogelijkheden, kosten, mogelijkheden
van regeneratie, terugwinning van oplosmid205

deldampen, fosfateren op basis van oplos
middelen enz.
Eerste paal geslagen voor nieuwe terminal
Noordzee Veerdiensten
Op haar terrein aan de Bcncluxhaven in
Rotterdam/Europoort is woensdag 18 april
1973 de eerste paal geslagen voor een nieu
we terminal-accommodatie van Noordzee
Veerdiensten (North Sea Ferries) B.V. De
plechtigheid werd verricht door burge
meester W. Thomassen van Rotterdam en
de burgemeester van Rozenburg, de heer
H. Sloots, daarbij geassisteerd door de Brit
se Consul-Generaal, Miss F. M. Young en
de heer A. B. Ch. ter Florst, Continental
Manager van Noordzee Veerdiensten B.V.
De toenemende vraag naar transportmoge
lijkheden over de Noordzee vormde de aan
leiding tot de uitbreiding van de bestaande
dienst vanuit Rotterdam-Europoort met
twee grote tweede-generatie veerschepen
van elk 12.500 ton, plaatsbiedend aan 1200
passagiers en 250 personenauto’s, die in
1974 in dienst zullen worden gesteld.
De nieuwe terminal van Noordzee Veer
diensten zal een ruimte op de begane grond
voor de afhandeling van in- en ontschepingsformaliteiten omvatten, met daarboven
een tussenverdieping en een kantoorlaag. Te
vens omvat het nieuwbouwplan de aanleg
van enige fundaties ten behoeve van een
nieuwe laadbrug en nieuwe loopbrug voor
de ferry-botcn. Het terrein dat Noordzee
Veerdiensten in de Beneluxhaven in gebruik
heeft wordt door deze uitbreiding vergroot
met 1800 m- bebouwde oppervlakte en een
aanliggend terrein van 10.000 m2
Voor het ontwerp van het nieuwe complex
tekende het Amsterdamse Architectenbu
reau Elling. De uitvoering geschiedt door
Aanneming Maatschappij J. P. van Eesteren
B.V. te Rotterdam. Met de aanleg van het
nieuwe complex is een bedrag van 6 mil
joen gulden gemoeid. De ingebruikneming
ervan wordt begin 1974 tegemoet gezien,
wanneer het huidige kantoor van North Sea
Ferries aan het Haringvliet 100 te Rot
terdam naar het nieuwe terminalgebouw
wordt verhuisd.
NIVE-Voorjaarsdagen 1973
Het N1VE, Nederlandse Vereniging voor
Management, organiseert dit jaar zijn Voor
jaarsdagen
op: 23 en 24 mei a.s.
in: het Nederlands Congresgebouw te Den
Haag.
Op dit congres zal de NIVE-Jaarbijeenkomst worden gehouden en zullen een aan
tal aangesloten verenigingen van het NIVEweer een aantal zeer gevarieerde onder
werpen bespreken.
Speciale aandacht wordt gevraagd voor het
feit, dat de NIVE-Jaarprijs dit jaar voor de
eerste maal tijdens de Voorjaarsdagen zal
worden uitgereikt.
Tevens zal de Algemeen Voorzitter van
het NIVE, dr. R. van Maanen, zijn Jaarrede houden.
Exclusief de lunch is de toegang tot dit
congres gratis. Toegangskaarten, program
ma’s en nadere inlichtingen worden gaarne
verstrekt door het NIVE (Parkstraat 18,
Den Haag, tel.: 070-61 49 91, toestel 121).
S.E.M.T.-Pielstick motoren voor
bevoorradingsschip Koninklijke Marine
Voor het bij Verolme Scheepswerven te Alblasserdam in aanbouw zijnde Bevoorra
dingsschip voor de Koninklijke Marine is
voor de hulpaggregaten de keus gevallen
op de S.E.M.T.-Pielstick motor type 8 PA4200 van 1120 pk bij 1200 omw/min. 4 moto
ren zullen worden geleverd. De keus werd
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onder meer bepaald door de grote schokbestendighcid en het gunstige geluidsniveau.
De motoren zullen worden gebouwd in de
fabrieken van Chantiers de L’Atlantique te
Montoir — Frankrijk.
Het motortype PA is bijna 20 jaar in produktie en werd o.a. geleverd aan de Ma
rine van verschillende nationaliteiten, als
hulpmotor aan boord van grote tankers,
als hoofd- en hulpmotor aan boord van
allerlei schepen, aan elektrische centrales
en als tractiemotor voor de spoorwegen.
Bovengenoemde opdracht werd afgesloten
door Indumij B.V. te Den Haag, de Ne
derlandse vertegenwoordiger van Chan
tiers de L’Atlantique voor S.E.M.T.-Piel
stick motoren.
New Ferrous Sulphate Injection System
Protects Ships’ cooling systems
Failure of heat exchangers in the cooling
systems of ships, due to the combined
effect of corrosion and erosion by seawater,
can now be prevented by a Ferrous Sulphate
Injection System designed at Shell Re
search’s Thornton Research Centre and
manufactured by K.W.K. Birkenhead Li
mited, Price Street, Birkenhead, L41 3PT.
The equipment injects pre-determined amounts of ferrous sulphate solution into
the cooling system, thus forming a pro
tective film on parts made from aluminium
brass or cupro nickel alloys.
In the past such protection has been pro
vided by iron-containing corrosion salts
derived from iron pipes, pumps, valves etc.
In modern vessels, however, such compo
nents are made from more corrosion-resi
stant materials; therefore insufficient iron
salts are available to prevent damage to
vital parts of a seawater cooling system.
This, coupled with the excessive turbulence
and high water speeds in heat-exhangers,
coolers and condensers has often led to
costly failures.
Over 50 of the Ferrous Sulphate Injection
Systems manufactured by K.W.K. Birken
head Ltd. have already been supplied for
installation aboard vessels of the Shell Tan
ker fleets where it has been found that they
considerably reduce corrosion-erosion da
mage. The unit consists of five basic com
ponents: mixing tank, mixer/agitator, pipe
work, distribution manifold, injector probes.
The cylindrical mixing tank is made of low
density polythene, and has a capacity of
250 gallons (1137 litres); it is mounted in
a robust box-steel frame, which is 8 ft. (2,4
m) hight and occupies a floor space of
approximately 4 ft X 4 ft (1,2 m X 1,2 m).
The mixer/agitator consists of a 10-inch
(254 mm) diameter 3-bladed marine propellor, which is driven by a 1 h.p. totally
enclosed fan-cooled motor mounted on top
of the tank. Reinforced nylon tubing is
connected from a valve at the base of the
tank to a distribution manifold made from
solid nylon into which four valves are con
nected — the whole is mounted on a
aluminium baseplate. The solution is car
ried in nylon pipework to the injector pro
bes, which are argon-arc-welded into the
pipelines of the cooling system.
Nieuwe opdrachten
Door het Bureau Intveld te Delft zijn 2
meetvaartuigen ontworpen voor de Rijks
waterstaat, Rijksinstituut voor Zuivering
van Afvalwater.
De opdracht tot bouw werd onlangs ver
leend aan Kloos & Zonen's Werkplaatsen
N.V. te Kinderdijk. Deze firma behoorde
tot de aangevraagde, daar zij verleden jaar
de afdeling voor waterzuiveringsinstallaties

heeft overgenomen van de Machinefabriek
Keiler N.V. te Rotterdam.
De vaartuigen zijn elk lang 41,50 m en
breed 8 m. Eén van beide vaartuigen wordt
uitgerust met een zwenkarm van ca. 23 m
lengte.
De schepen zijn drijvende laboratoria voor
het onderzoeken van oppervlaktewater.
Het bouwtoezicht zal uitgevoerd worden
door het Bureau Intveld.
Oplevering zal plaats hebben in december
1973.
De Nederlandsche Dok en Scheepsbouw
Maatschappij in Amsterdam Noord (lid
van de Rijn Schelde Verolme Groep) heeft
een grote opdracht verkregen van de Ita
liaanse rederij Costa Armatori te Genua.
Het betreft de modernisering van de machine-installatie van één der schitterende
passagiersschepen van deze rederij. De be
staande stoomturbines zullen vervangen
worden door dieselmotoren. De hoofd- als
mede hulpmotoren zijn van het type T.M.
410 en zullen worden geleverd door StorkWerkspoor Diesel te Amsterdam.
De verbouwing zal in de 2e helft van
1974 plaatsvinden. Met deze voor de Am
sterdamse industrie zo belangrijke opdracht
is een bedrag van ruim 20 miljoen gulden
gemoeid.
Amsterdam Ballast International, werk
maatschappij van de Ballast-Nedam Groep
N.V., en de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij voor Havenwerken, divisie
van Verenigde Bedrijven Nederhorst N.V.
hebben van het staalbedrijf ISCOR in Pre
toria de opdracht ontvangen voor de aan
leg van een verbindingsdam met een voor
de kust gelegen eiland en voor een ertsoverslagsteiger met bijkomende werken in
de Saldanha Bay benoorden Kaapstad, ZuidAfrika.
Ballast en Havenwerken zullen het werk
uitvoeren onder de naam Salcon.
Met het project is een bedrag gemoeid van
ca. 110 miljoen gulden. De bouwtijd is
ca. drie jaar. Het ontwerp is van inge
nieursbureau ir. L. W. Lievense te Breda.
Tewaterlatingen
Bij E. 1. Smit & Zoon’s Scheepswerven
B.V. te Westerbroek, een tot de „NESCOS”Groep behorende werf, heeft op 16 april
1973 met goed gevolg de tewaterlating
plaatsgevonden van het motorschip Norrstdl, bouwnummer 803, dat wordt gebouwd
in opdracht van Messrs. Park Steamships
te London.
De hoofdafmetingen zijn: lengte over al
les ca. 87,45 m, lengte tussen de loodlijnen
79,23 m, breedte op spant 11,60 m, holte
tot hoofddek 6,63 m, diepgang 5,45 m,
draagvermogen ca. 2900 ton, graancapaciteit ca. 127.000 cft.
Voor de voortstuwing is geplaatst een 8
cilinder 4-takt MAK-dieselmotor, type 8
Mu 452 AK, 2400 pk bij 500 omw/min.
Tussen motor en schroef wordt een Kuypers reductiekast geplaatst met een red.
van 2 : 1.
Verder zijn in de machinekamer opge
steld: 2 stuks hulpdieselmotoren, fabrikaat
Deutz, type F 10 L 714-10 cilinder, 150
pk bij 1500 omw/min en 1 stuks hulpdieselmotor, fabrikaat Deutz, type F 4 L
912, 41 pk bij 1500 omw/min.
Het schip heeft geen laadgerei.
De stuurmachine is van het fabrikaat
SVendborg, elektr.-hydraulisch.
De luikhoofden van het hoofddek worden
gesloten door MacGregor stalen luiken van
het hydraulisch bewogen „Folding”-systeem, in waterdichte uitvoering.
De bouw geschiedt onder toezicht van

LJïsvïfs R tp s w « Shippisg OassiïKatóös chinefabriek ie Stroobos onder boawar.
'i§t M l A l, lee Q k » IA en de O q w t- IS2, voor rekening van de Rederij lobs,
I r a e a te Paradis Bergen yNoorwegen!.
OMat a f Trede a a l l a t a » ; .
D e hoefdatoetinge» van de schepen zijn
O p 28 ayril 1913 wend K j de Rijn-Sehelïk- als volgt: lengte over alles 53,15 m» breedte
Vereïssse G roep op de Veeölme Scfceeps- op spaisl 11J® rr<, holte tot hoofddek
• e r f te H easdea de tew aïeriatiag p h a » « u i 53® as.
k a mmesnasiscfeip F a n e k w /, Magses Elk seisap heeft een eigen gewicht van ca.
ftem sn iB raer
a aanbeaw voor Pe- TIM ton es meet 499 bn.
trateos M a fc a a a , Mexico. Dit schip is het In het laadruim rijn 4 cementtanks op
e o sR « n de serie « u drie sefeepea, die gesteld met een totale capaciteit van 200
W9 V b der G iessra-D e S o s r i H.V, n op ton.
dracht ésgegeraa.
de voortstuwing rijn in de machine
Dc d M p p k M p h c il werd verricht d e w Voor
kamer 2 stuks NORMO-diesel motoren op
Ssmms. Y rte É ) M srtfaez de Gêmez, «fat- gesteld
van het type K.VM8-I6, elk met een
# a » te «tra Senor Pedi® Gómez T aaw B .
vermogen van 28Ö0 pk, welke elk een ver
De b M t t i E ^ a p n vaa het schip laites stelbare
als velg*- lengte o w r sMes 110,® n , lengte buis, schroef aandrijvea is een straaltrase» de faodfijsss 164 m, hreedte ®p De
snelheid bedraagt 13.5 mijl en de trek
grootspant 22 ra, holte tot hóottdsk I2,f5 kracht
is 65 ton. Verder is een hydrau
*a, dsepgaag, geladea ca. 9,45 ra, draag- lisch aangedreven
fafer. Ulw n w g n , fe® geasKrade diejsgaag ca. 2L5QB s tra , ïsgefeoawd vanboegschroef,
350 pk met een stuw
’•cm.
Hes schip wordt gdbowad cwder speciasl kracht van 3,6 ton.
to r a c h H » Lloyd’s Register o f Shipping T.b.v. de navigatie is aasgebracht: radar,
gyro-iompas, automatische piloot,
ter vertosjgisg van de Klasse # 1<0B A.1 echolood,
radiotelefonie en 2 VHF sets.
f£M T a i e A
D e ssaefciaefamer I n m d t a A m t e De dekwerkïuigen bestaan uil een hydrau
lische aakerlier, een sleep te van 2 X J00
achterschip, eveoais t e fcapsteawerMijf es ton
van 5 ton.
de- K sraaK d atie ra s t officier*», raads- Voorea 2dekaapstanders
sttwawoorrienssg aan boord
r a t a es herararatag. Hes. schip « a d uit- wordt zorggedragen
2 CM generator* a w «*et 24 ladisgferata, met m totale seis w b elk 215 KVAdoor
en eea havenset van
U s a d «as 26,28? « ft
Als d d b r a t a u g a v n d n s d u M h e n fc 70 KVA.
feeaw was het schip stond onder toeeea s to a n g e ta n a a d a i e r sp t e tnar- '•De
sdhip, m e s ta w m k a d f e ia i l t and. S'.S’Cfel AhSIS Del norske Verstas.
scheegss es ara atoerawohaanfcr W t op t e
afchle*¥sj>3p
Verkochte schepen
De w eg afeêH trw w aa i omvatten ara Via bemiddeling van Supervision Shipping
g n t e a p K raet d a t o l m p r a a , era & Trading Compasy te R o ttó tto is het
ladotrfelM ieratiH ade, richtiagzoefter, ra ras, Lubex, toebehorend aan de heer v. d,
dar, echolood m Ssfteg.
Lugt te Wassenaar verkocht naar Grie
De voortstuwingsinstallatie zal bestaan uit kenland. Het schip werd gebouwd in 1957
een „Sulzer” scheepsdieselmotor, type 6 bij Scheepswerf De Groot & Van Vliet,
RND 68, met een vermogen van 9000 pk 850 tons dw, flushdecker, uitgerust met
bij 137 omw/min.
een 515 pk Industrie-hoofdmotor, De over
Na de tewaterlating werd op de vrijgeko dracht heeft inmiddels plaatsgevonden en
men helling een sectie gelegd voor bouw- het schip zal onder de naarn Nina met
nummer 867, zijnde een zusterschip van thuishaven Piraeus wederom in de vaart
de te water gelaten tanker, en in aanbouw worden gebracht.
voor dezelfde rederij.
Via bemiddeling van Maritiem Bureau J.
E, den Brave B.V. te Amsterdam zijn on
Proeftochten
derstaande schepen verkocht: Cresta 738
Bij B.V. v/h Scheepswerven Gebr. van Die tdw,
geb. 1956, naar Italië; Energie 647
pen te Waterhuizen, een tot de „NESCOS”
tdw, geb. 1954, naar Griekenland; Forel
Scheepsbouwcombinatie B.V. behorende 415
geb. 1956, naar Engeland;
werf, is op 26 april jl. na een geslaagde Lizardtdw,
tdw, geb. 1957, naar Frankrijk;
proefvaart het m.s. Mingary aan haar En Marieke425
714 tdw, geb. 1957, naar Pakistan;
gelse opdrachtgever, Denholm Line SteaPrimus 911 tdw, geb. 1955, naar Grieken
mers Ltd., overgedragen.
Result 561 tdw, geb. 1953, naar Pa
Het schip is een enkeldekker met een dw land;
nama; Thea 820 tdw, geb. 1957, naar Grie
van 2900 ton.
kenland; Servannaise 1033 tdw, geb. 1953,
De bruto tonnage is beneden de 1600 rt.
Griekenland; Abola (ex Labotas) 891
De belangrijkste afmetingen zijn: lengte naar
idw, geb. 1958 naar Pakistan; Thaletas
over alles 87,45 m, lengte loodlijnen 79,18 896
geb. 1955, naar Libanon; Myrtias
m, breedte 11,90 m, holte 6,63 m, diep 886 tdw,
tdw, geb. 1959, naar Cyprus; Westergang 5,45 m.
De voortstuwing wordt verzorgd door een dok 595 tdw, geb. 1951, naar Griekenland.
MAK-motor, type 8Mu 451AK van 1600
Swan Munter Group Ltd.
pk bij 375 toeren.
De machinekamer is geautomatiseerd, de Onlangs heeft de Swan Hunter Group de
motor wordt bediend vanaf de brug.
vorming bekend gemaakt van een nieuwe
Als hulpvermogen zijn opgesteld 3 Deutz maatschappij, Swan Hunter Project Ser
aggregaten.
vices Limited, welke als doel heeft met
Het schip werd gebouwd onder klasse de kennis van de Swan Hunter Group op
Lloyd’s 100A1, lee III en volgens de re het gebied van de directievoering in
gels van D.O.T.I. klasse 7.
scheepsreparatie, scheepsbouw, het ont
werpen van schepen en aanverwante acti
Overdrachten
viteiten, opdrachten op dit gebied zowel
Onlangs heeft in Delfziji de overdracht in eigen land als in het buitenland aan te
plaatsgevonden van de bevoorradingssche trekken.
pen Ibis One en Ibis Two, resp. gebouwd De maatschappijen van de Swan Hunter
bij Scheepswerf Bodewes Gruno B.V. te Group hebben de laatste tijd een toene
Foxhol onder bouwnr. 230 en bij Bark- mend aantal aanvragen ontvangen om as
meijer Stroobos B.V., Scheepswerf & Ma sistentie op het gebied van scheepsbouw,
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-reparatie, c.d. in het bijzonder uil over
zeese bronnen en de nieuwe maatschappij
is opgericht om tie diensten van de ver
schillende maatschappijen te coördineren
om aan de vraag te voldoen. De voor
zitter van de maatschappij is T, Melver,
C.B.E., die de Managing Difècltif van de
Swan Hunier Group Ltd. is, en de
„executive directoFs" zijn, R. C. Cray, Ge
neral Manager en ( hief Executive, J, M,
Winden, A. W. Raee, D. G. Huteheon
en I. A, F, Crook.
De maatschappij zal gevestigd worden te
Hebburn, P.O. Box 2, Hebburn, Co. Ilurham, NE 31 IYN, en aanvragen dienen ie
worden gericht aan de General Manager,
Mr. R. C. Cray. De vertegenwoordiging
voor Nederland en België is in handen van
B.V. Bureau Inspector te Vlaardingen.
s.s. Rotterdam wordt in Nederlandse
Antillen geregistreerd
Onder verwijzing naar eerder uitgegeven
communiqués over de registratie van de
overige vijf cruiseschepen deeit de raad van
bestuur van de Holland Amerika Lijn mede
thans te kannen bevestigen dat ook het s.s.
Rotterdam in de Nederlandse Antillen
wordt geregistreerd.
Bijna 1,5 min brt afgeschreven
Over het tweede kwartaal van 1972 wer
den blijkens de statistieken van Lloyd's
Register of Shipping 255 koopvaardijsche
pen van gezamenlijk 1.425.691 brt. van de
wereldvioot afgeschreven. Hiervan gingen
64 schepen van 192.149 ton verloren als
gevolg van een ongeval. Er behoorde tot
deze groep één Nederlands schip; het m.s.
Patricia (400 brt.), dat op 22 juni op de
Afrikaanse kust naby Skikda leksloeg en
zonk.
De overige 191 schepen (1.233.542 brt)
werden naar de sloop verkocht. Hieronder
bevonden zich vier Nederlandse schepen:
m.s. Erebus (477 brt., bouwj. 1950), m.s.
Menje (299 brt., bouwj. 1939), s.s. Stolt
Westertoren (12.117 brt., bouwj. 1954) en
m.s. Uranus B (290 brt., bouwj. 1935).
KNSM koopt twee schepen
De Koninklijke Nederlandse Stoomboot
Maatschappij (KNSM) in Amsterdam heeft
haar vloot met twee zusterschepen uitgehreid.
Het zijn twee jaar oude schepen met een
draagvermogen van 13.000 ton. Zij gaan
onder de namen Alkmaar en Amersfoort
varen in de lijndienst van West-Europa en
Bilbao naar de Antillen en de oostkust
van Midden-Amerika.
De KNSM kocht de vrachtschepen van de
Italiaanse rederij Ital Pacific.
Adreslijst voor smeerolie-stations van Esso
Bij de Esso vertegenwoordigers is een boek
je verkrijgbaar waarin de adressen voor
komen van leveranciers in 400 havens al
waar smeerolie in drums verkrijgbaar zijn
en in 150 havens waar deze olie in bulk
geleverd kan worden.
Verder komen in het boekje gegevens voor
over de 17 Tro-Mar turbine en diesel
oliën en over 20 andere soorten smeer
oliën en vetten.
International Transport Contractors B.V.
kiest Amsterdam als basis
Na Rotterdam, IJmuiden, Terschelling en
Vlissingen is thans Amsterdam basis gewor
den voor een over de gehele wereld opere
rend zeesleep- en bergingsbedrijf. Het is
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<Je per 1 januari 1973 opgerichte Inter
national Transport Conlractors B.V., die
in haar doelomschrijving onder meer heeft
vermeld, dat het bedrijf zich gaat bezig
houden met zeesleeptransporten, haven
sleepdiensten, koop- en verkoop van sche
pen, consultancy, uitbrengen van schepen
onder eigen kracht, berging en hulpverle
ning. De firma is gevestigd in het gebouw
van Mammoet Transport, Westerdoksdijk
40, Amsterdam.
De directie van International Transport
Contractors B.V. bestaat uit de heren L. P.
Burghouwt (43) en F. J. Jonkman (46).
Beide directieleden hebben een kwart eeuw
ervaring op het gebied van de zeesleep
vaart en berging. De heer Burghouwt was
gedurende die tijd tot 1 januari 1973
hoofd van de commerciële afdeling van
N.V. Bureau Wijsmuller te JJmuiden; de
heer Jonkman tot 1 september van vorig
jaar directeur van dezelfde maatschappij.
American Bureau heeft nu 102 miljoen Ion
dw. in de hoeken staan
In 1972 werden door het American Bureau
of Shipping 1387 nieuwe schepen van ge
zamenlijk 11,9 miljoen ton dw. geclassifi
ceerd, 6,1 pet meer in deadweight-tonnage
dan in 1971. Op 31 december jl. waren bij
het Bureau 9.368 schepen van 102 miljoen
ton dw. in de classificatieboeken opgeno
men.
Op 1 januari van dit jaar waren nog 2432
schepen over de gehele wereld in aanbouw
(40 landen), waarvan het bouwtoezicht in
handen was van het American Bureau.
Dit totaal van ruim 41 miljoen ton dw ligt
7,6 pet hoger dan het totaal een jaar er
vóór. Onder deze schepen bevindt zich ook
de Globtik Tokyo, van 476.025 ton dw.,
die op 20 februari werd opgeleverd.
Een belangrijke stijging werd voorts geno
teerd in de hoeveelheid containers, waar
voor een ABS-cerlificaat was aangevraagd.
In 1972 werden 25.700 containers van zo’n
certificaat voorzien, 42 pet meer dan het
totaal van 1971. Sinds American Bureau
enige jaren geleden met het controleren
van containers begon, zijn 78.000 contai
ners van een certificaat voorzien.
Een andere groeiende activiteit was het
controleren van lichters voor lichtermoederschepen. Aan het begin van dit jaar
had het Bureau zijn goedkeuring gehecht
aan de constructie van 1400 stalen LASHlichters; nog 1300 van deze vaartuigen zijn
in aanbouw. Bovendien worden nog 200
LASH-lichters van glasvezel gebouwd,
waarop ABS controle uitoefent.
Van betekenis is ook de opkomst van de
vloeibaar gas-tankers. Van de 14 schepen
die op 1 januari in dienst waren, heeft
ABS er 11 gekeurd.
Robert T. Young, voorzitter van het bu
reau heeft in zijn jaarverslag ook nog ge
wezen op het vele werk dat door ABS
wordt verricht voor de offshore-industrie.
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Smit Ovens Nijmegen B.V., Njjinegcn
Smit Ovens Nijmegen/Holland, building
independent inertgas generators in a capacity range from 120 Nm3/h up to
12.000 NmVh.
The type of generator is applied on Che
mical tankers, L.P.G. tankers and L.N.G.
tankers and is able to produce high purity
dry inertgas.
The generator is built as one compact unit
and consists mainly of:
— the combustion chamber with cooling
and washing tower
208
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the freon refrigeration unit
the double chamber adsorbtion dryer
for low dewpoint
the control-panel with equipment for
fully automatic control and safety de
vices.
The unit is able to produce inertgas of the
following composition, based on accurate
ly controlled combustion of Marine Diesel
Oil:
— oxygen: max. 0,3 pet
— carbon monoxide: max. 30 ppm
— sulphur oxides: max. 10 ppm
— dewpoint: -50 °C
— soot: O, according to Bacharach scale.
This very stringent composition is amongst
others required for chemical tankers.
The 'Smit Ultramizing’ combustion system,
also applied in this unit, is one of the
main features to fulfill this requirement.
The proper gas generating section in a
simplified version is available for less
sophisticated inertgas qualities, e.g. as re
quired on oil tankers.
Foroil tankers inertgas generators are
built in capacities ranging from 500 to
12.000 Nm;l/h, the smaller ones (500 and
1000 Nm:,/h) mainly for topping up pur
poses.

Houttuin Pompen B.V., Utrecht
Houttuin wormpomp serie 211
Een nieuwe Houttuin wormpomp serie 211,
speciaal ontworpen als smeeroliepomp
voor dieselmotoren en stoomturbine-installaties.
Door haar doelgerichte constructie als
binnenlageringpomp met een zo klein mo
gelijk geoouucn
gehouden lagoiaisuuiu,
lagerafstand, sou
kon net
het siagslaggctijK
volume worden geoptimaliseerd.
Het slagvolume van de Houttuin worm
pomp serie 211 is hierdoor 30-50 pet gro
ter dan dat van gebruikelijke constructies
met gelijke hoofdafmetingen.
De wormassen zijn gelagerd en axiaal
vastgelegd in kogellagers.
Deze kogellagers en de koppeltandwielen
houden een geringe speling tussen de wor
men waardoor metallisch contact wordt
voorkomen.
Ze vragen geen onderhoud want de te ver
pompen vloeistof zorgt voor de smering.
De Houttuin wormpomp serie 211 wordt
geleverd in verticale bouwvorm, geschikt
voor vloermontage. De centrische bouw
vorm en een relatief groot grondvlak ge
ven een stabieie opbouw van de pomp die
geschikt is voor directe aandrijving door
een electromotor. Een belangrijk uitgangs
punt bij de constructie is geweest de aan
drijving door 50 Hz. of 60 Hz. draaistroommotoren bij 1450 of 1750 omw./min.
De stroomrichting der vloeistof in relatie
tot de wormen is zo gekozen dat het ver
zamelen van lucht is uitgesloten. Trillin
gen tengevolge van luchtcavitatie zijn hier
door minimaal.
Beveiliging tegen overbelasting geschiedt
via een aangebouwde, veerbelaste overstroomklep.
Houttuin wormpompen serie 211 worden
gebouwd in 3 groottes:
grootte:
capaciteitsbereik:
211.118
83-115 mVuur
211.135
125-188 mVuur
211.150
200-260 m3/uur
Door het optimale slagvolume en een mi
nimum aan onderdelen, geconstrueerd voor
fabricage op moderne werktuigmachines
met numerieke besturing, is het kostprijs
niveau laag.

Nieuwe vertegenwoordiging voor
Technische Handelmjj. Kimman B.V.,
Rotterdam
De Technische Handelmaatschappij Kim
man, reeds meer dan 25 jaar leverancier
van afdichting, zoals oliekeerringen, ’O’ringen en manchetten heeft onlangs de al
leenvertegenwoordiging verworven van de
Franse fabriek van stopbus- en plaatpakking Latty International.
Door deze vertegenwoordiging kan Kim
man nu een compleet programma van af
dichtingen bieden, ook voor de scheeps
bouw.
Latty International vervaardigt o.m. zeer
hoogwaardige pakkingen uit garens van
Teflon-, grafiel- of aluminium silicaatvezels.
Er is pakking voor temperaturen tot
1200 °C, snelheden tot 35ni/sec of volle
dig bestendig tegen alle chemicaliën.
Nieuw ontwikkelde impregneermiddelen
en -methoden maken de pakkingen zelfsmerend en 100 pet dicht.
B.V. Handelmaatschappij E.C.C.,
Rotterdam
Onbrandbare en geluidsabsorberende
scheidingswanden
Het grote en belangrijke Zweedse IJzer- en
Staalbedrijf Norbotten Jarnverk Aktiebolaget (NJA) in Lulea heeft in de herfst van
1972 een nieuw materiaal geïntroduceerd
voor het gebruik als scheidingswand aan
boord van schepen, genaamd Isolamin.
Isolamin bestaat uit een kern kops ge
laagde speciale steenwol, aan beide zijden
verlijmd met een 0,7 mm dikke gegalvani
seerde stalen plaat, aan de buitenzijde voor
zien van een extra hoogwaardige polyvinylchloride (PVC)
(PVC) -- coating,
coatine. min verschillende
verschillende
chloride
hout- en linnenmotieven en in verschillende
tinten.
Isolamin is onbrandbaar volgens klasse BI
en de oppervlakte doorstaat een vlamtest
volgens klasse 1.
Isolamin is in twee constructies leverbaar
met een geluidsreductiecijfer van 30 resp.
35 DB. Dit is geheel in overeenstemming
met geregistreerde eisen betreffende ge
luidsisolatie van de verschillende scheep
vaartinspecties.
Isolamin heeft voorts uitstekende warmteisolerende eigenschappen en het bevat geen
enkele stof, die bij het verwerken op eni
gerlei wijze schadelijk kan zijn voor de ge
zondheid.
De interesse voor dit nieuwe produkt als
scheidingswand op schepen is zeer groot
en vele Europese scheepswerven hebben
reeds van hun positieve belangstelling blijk
gegeven.
Om complete commerciële en ook techni
sche bijzonderheden voor de verschillende
scheepswerven in Nederland op snelle en
efficiënte wijze te kunnen verzorgen, heeft
de Zweedse fabrikant de behartiging van
haar belangen in Nederland toevertrouwd
aan B.V. Handelmaatschappij E.C.C., Rot
terdam. Telefoon: 010-37 24 11.
„Verzinken”
Wij ontvingen het eerste nummer van de
tweede jaargang van het tijdschrift „Ver
zinken”, een uitgave van de Stichting Doel
matig Verzinken. Hierin wordt o.a. een
overzicht gegeven van „Beschermingskosten” van de hand van ing. J. F. H. van
Eijnsbergen.
Een abonnement op „Verzinken” is kos
teloos verkrijgbaar bij de administratie van
de Stichting Doelmatig Verzinken, Weissenbruchstraat 115, ’s-Gravenhage, tel. 07024 59 64.

