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Theorie en praktijk in het vervoer, 
een dwingend samenspel

Ofschoon erkend m oet worden dat de 
toepassing van het eenheidsladingprin- 
cipe de fabrikant, de vervoerder en de 
afnem er zeer vele voordelen heeft ge
bracht, is het aan de andere kant zo, 
dat het systeem juist voor de fabrikant 
een beperking betekent in de soepel
heid w aarm ee hij ten behoeve van zijn 
produktie moet werken. Iedereen geeft 
toe, dat m et de containerschepen een 
belangrijke schrede is gezet naar de op- 
tim alizering van het transport m aar dat 
neem t niet weg, dat de verlader, die 
voor zijn specifieke goederen soms een 
conventioneel schip zoekt, veel moeite 
heeft om  er een te  vinden. Ook bij een 
rigide toepassing van het huis-aan-huis 
principe betekent de container niet het 
eind van alles, om dat in veel gevallen 
het lossen van de daarin  vervatte lading 
al in de haven van aankom st p laats
vindt.

Deze woorden van een m an uit de p rak
tijk werden gesproken op de recente 
bijeenkomst van de Belgische en N e
derlandse sectie van de International 
C argohandling co-ordination (ICHCA) 
in Breda. Zij kwamen van de heer J. H. 
Rathé van de Belgische firm a Bekaert 
uit Zwevegem en m aakten op de vele 
toehoorders diepe indruk. H et is waar, 
dat het geïntegreerde transport vaak in 
zoveel schone bewoordingen w ordt b e 
zongen, dat men bijna zou vergeten dat 
het systeem in de praktijk tekortkom in
gen vertoont. E n die blijven dan niet 
alleen beperkt to t de hierboven genoem 
de. De heer R athé zei eerder dat een 
dergelijke interm odale transportgedach- 
te optim aal alleen te verwezenlijken is 
in trades w aarvan de verzendende en 
ontvangende landen to t de economisch 
meest ontwikkelde ter wereld behoren.

W aar dit (nog) niet het geval is, on 
dervindt de verlader en de ontvanger van 
dit systeem m eer moeilijkheden dan ge
mak. In sommige landen imm ers is een

schreeuwend tekort aan outillage, aan 
kennis van zaken, efficiency en niet te  
vergeten infrastructurele voorzieningen.

M aar zelfs in de ontwikkelde landen 
blijkt dat spoorwegen en waterwegen 
vaak fysiek niet in staat zijn om de 
containers over te laden of te  vervoeren.

E r zijn nog meer bezwaren. H et gebrek 
aan eenheid in de asdruk van de vrach t
wagens in de verschillende landen van 
Europa en A m erika is op zijn minst ge
nomen een ernstige belem m ering to t 
een vlotte vervoersafwikkeling. D it 
klemt ite meer, om dat gebleken is, dat 
de container en eenheidslading het 
transport over de weg m eer aantrekt dan 
het vervoer per spoor of over de binnen
wateren. De heer Rathé stelde dat het 
nu dikwijls zo is, dat de k lant voor een 
beperking van zijn keuzemogelijkheden 
w ordt gesteld, ja  dat hij wordt gecon
fronteerd met verzoeken om soms meer, 
soms m inder te bestellen, of zijn op
drachten anders te faseren. De ver
voerder of degene die een deel van het 
vervoer in handen heeft, wil de con
tainer zo veel mogelijk vol krijgen. D at 
betekent soms m eer goederen fourne
ren. Op andere tijden heeft hij juist 
voor deze ene container te veel lading 
en w at overblijft is dan te  gering om er 
een tweede container mee te vullen.

M aar het is natuurlijk onzin wanneer 
de klant zich naar de vervoerder moet 
richten: de usance van de handel schrijft 
nu eenmaal voor, dat de vervoerder de
gene is die zijn service ten dienste van 
de klant stelt.

U it al deze om standigheden vloeit vol
gens de heer Rathé zonneklaar het feit 
voort, dat de expediteur nog een onm is
bare functie vervult. M et de komst van 
het gestroom lijnde interm odale vervoer 
is wel eens verkondigd, dat de expedi

teur geen bestaansrecht m eer heeft. Niets 
is echter m inder juist gebleken. Juist 
nu vervult de expediteur in het m oderne 
transport een werkelijk onm isbare scha
kel, al was het alleen m aar om dat hij 
zijn opdrachtgever de eerder geciteerde 
moeilijkheden uit handen moet nemen.

De ICHCA verdient lof over de wijze 
waarop zij bij haar congressen de m en
sen van de praktijk, zoals de heer Rathé, 
aan het woord laat naast de mensen van 
de wetenschap, die zich over nieuwe 
toepassingsmogelijkheden beraden. Op 
het congres in Breda spraken hierover 
twee em inente persoonlijkheden, de 
hoogleraren Prins en M eeuse uit Delft.

Eerstgenoem de belichtte uitvoerig de 
ontwikkeling van de transportfuncties in
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de laatste jaren en hij stelde, dat het 
doelgericht denken aan de functie en 
het in ’verw antschap-denken’ karakteris
tiek is voor de integrale benadering van 
de vervoersproblematiek. H et accent 
moet daarbij vallen op de technologische 
relatie tussen de elementen van trans
port en de transportsystem en. G eïn te
greerd transport kan niet worden gede
finieerd als de som van optim ale onder- 
activiteilen, m aar als het optim um van 
het geïntegreerde systeem. Functie-analy- 
ses kunnen leiden tot de ontwikkeling 
van m eer geavanceerde concepties ten 
aanzien van de uitrusting en naar ver
reikende mechanisering en au tom ati
sering. Om deze redenen zal echter meer 
geld moeten worden geïnvesteerd in 
toegepaste research en de ontwikkeling 
van het produkt. D e mechanisering 
heeft nu reeds geleid to t het eenheids
begrip voor wat het uiterlijk van de goe
deren betreft. D e autom atisering brengt 
ons volgens professor Prins, naar ver
dere specialisering.

Met opzet hebben wij een groot deel 
van de conclusies van het betoog van 
de hoogleraar weergegeven om duide
lijk te maken welke verschillende talen 
de mensen uit de praktijk en die van de 
wetenschap spreken. Ergens zal men 
hun opvattingen in die zin moeten co
ördineren, dat de een zowel als de ander 
tegenover elkaar concessies doet, d.w.z. 
dat de praktijkm an zich positief op
stelt tegenover de abstracta van de we
tenschapsm an, om dat hierdoor uitein
delijk een basis wordt gelegd voor die 
ontwikkeling, welke hem, de praktijk
man ten goede m oet komen. Anderzijds 
dient de wetenschapsman steeds op
nieuw weer te luisteren naar de pro
blemen waarm ee de ander in het d a 
gelijks werk w ordt geconfronteerd. Hem 
wordt dan nog m eer duidelijk, dat men, 
ongeacht welk diep doordacht systeem 
wordt gevolgd, te maken heeft met pri
maire menselijke reacties die, zoals het 
zo vaak gebeurt, m eer op het succes 
van een systeem van invloed zijn, dan

de koude imm ateriële elementen van het 
systeem zelf.
Op een geheel ander, zij het aanverwant 
terrein, beweegt zich in het m oderne ver
voer de ontwikkeling van wat men, bij 
gebrek aan goed N ederlands, physical 
distribution and storage noem t. Een an 
dere (Belgische) spreker op het con
gres, de heer L. Akkerm ans, zei, dat het 
nut van ph. d. vaak niet evident is om 
dat er sprake is van een achterstand in 
de benadering hiervan door de betrok
ken bedrijfsleiding. Traditioneel is het zo, 
dat de bedrijfsleiding m eer prioriteit 
toekent aan de problem en sam enhangen
de met de produktie, de financiering en 
de verkoop. M ocht dit zo zijn, dan zien 
wij hier dus een voorbeeld van w aar de 
praktijk  is achtergebleven bij de theo
retische ontwikkeling, zulks ten detri
mente van de vlotte afwikkeling van de 
goederenstroom . Duidelijk is het dus, 
dat in alle geledingen zoveel mogelijk 
naar een samenspel moet worden ge
streefd.

(JJ)

N ED ER LA N D S SCH EEPSSTU D IE- 
C E N T R U M  TN O, D E LFT

Bespreking mededeling No. 37 S
Toepassing van de eindige clcmcn-
tcnm ethodc voor detailonderzoek
naar de spanningen in luikhocken.
door de heer ir. J. H. Vink.

V O O RW O O RD
In het voorwoord van mededeling no. 
27 S, over de toepassing van dc eindige, 
elem entenm ethode en experimenteel 
spanningsonderzoek op modellen van 
scheepsdekken voorzien van grote ope- 
ningen, is reeds het belang geschetst 
van de toepassing van de eindige clemen- 
tenm ethode voor het analyseren van 
het konstruktieve ontwerp. D it geldt 
voor de beoordeling van zowel het glo
bale gedrag van de konstruktie als het 
gedrag van details.

M ededeling no. 27 S gaf een overzicht 
van de resultaten van spanningsanalyses 
aan een U -balk voor een aantal konfigu- 
raties van gaten, en een vergelijking er
van met m eetresultaten. D it onderzoek 
kom t overeen met het stadium  waarin 
het globale gedrag van het konstruktieve 
ontw erp w ordt beschouwd. N adat het 
globale konstruktieve ontw erp is geac
cepteerd kom t de eveneens belangrijke 
fase van het uitwerken van de konstruk
tie en het analyseren van de details. In 
dit vervolg van m ededeling no. 27 S 
w ordt ingegaan op de mogelijkheid om, 
uitgaande van de resultaten van de glo
bale overall analyse, randvoorw aarden 
vast te stellen voor berekeningen aan 
details.

Om deze werkwijze te dem onstreren 
werden, uitgaande van de resultaten van 
een globale responsberekening zoals u it
gevoerd voor een aantal gebieden

nabij de luikhoeken van het dek met 
grote openingen in detail geanalyseerd.
Voor een norm ale luikhoofdopstelling 
werden verder op overeenkomstige wijze 
de spanningen in de luikhoek berekend.
De beschouwde uitvoeringen om vatten 
variatie van de afrondingsstraal, variatie 
van dubbelplaatvorm  en de invloed van 
al dan niet doorlopend langsverband.
Een aantal van deze resultaten kon, 
eventueel na te zijn herleid, worden 
vergeleken met experimenteel bepaalde 
waarden. De resultaten vertonen vol
doende overeenstemming om de gehan
teerde werkwijze voor berekeningen aan 
details te rechtvaardigen.
Met erkentelijkheid wordt de m edewer
king vermeld van de onderafdeling der 
Technische M echanica van de Techni
sche Hogeschool te D elft voor het bege
leiden van de samenwerking tussen een 
van haar afstudeerders en de auteur, 
afstuderend aan de onderafdeling der 
Scheepsbouwkunde van de Technische 
Hogeschool te Delft.

Bespreking rapport N o. 175 S
Enige aspekten van scheepsbewegin- 
gen in onregelm atige dwars- en ach- 
terinkom ende golven.
door de heer dr. ir. B. de Jong.

V O O RW O O RD
De aanvangsm etacenterhoogte van een 
schip in vlak w ater w ordt nog steeds als 
een belangrijke param eter beschouwd bij 
het beoordelen van de veiligheid van een 
schip tegen kapseizen. Ook aan de dyna
mische aspekten van de dwarsscheepse 
stabiliteit in golven w ordt echter steeds 
meer aandacht besteed. D esondanks is 
het zeker niet algem een gebruikelijk om 
in het ontw erpstadium  van een schip een

prognose te m aken van de slingerbewe
gingen in golven. V oornam elijk w ordt 
dit veroorzaakt door een gebrek aan 
kennis m et betrekking to t het gedrag 
onder extrem e omstandigheden.
Bij het bestuderen van de dynam ische 
stabiliteit in golven, kunnen twee situa
ties als de meest signifikante worden 
beschouwd, nam elijk het varen in dwars- 
inkom ende golven en het varen in ach- 
terinkom ende golven.
Een bijzonder verschijnsel dat kan voor
komen bij het slingeren in onregelmatige 
dw arsinkom ende golven is het m aken 
van kaaiers, d.w.z. het optreden van 
plotselinge grote slingerhoeken.
Bij varen in achterinkom ende golven 
kan, vooral bij snelle schepen de onple
zierige situatie optreden dat een eenmaal 
ontstane slagzij gedurende enige tijd 
gehandhaafd blijft. Zelfs kan bij deze 
koers t.o.v. de golven, de optredende 
periodieke verandering in dwarsscheepse 
stabiliteit een spontane slingerbeweging 
veroorzaken.
Zoals in dit rapport w ordt aangetoond, 
kunnen deze verschijnselen, die een ge
volg zijn van de niet-lineaire eigenschap
pen van het systeem ’schip in  golven’, 
w orden afgeleid m et mathem atisch-fysi- 
sche m ethoden en w orden uitgedrukt in 
statistische grootheden.
Deze analytische benadering is oor
spronkelijk gepubliceerd als het proef
schrift ter verkrijging van de graad van 
doctor in de technische wetenschappen 
van de auteur.
D aar de genoemde verschijnselen van 
groot belang zijn bij het vaststellen van 
de veiligheid van een schip, werd het 
nuttig geoordeeld om dit proefschrift bij 
een ruim er publiek bekend te m aken 
door er een enigszins verkorte versie van 
te publiceren.
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Schiffsrumpfkonstruktionen
Einige Bemerkungen über den Ermüdungschadencharakter und die 
Reparaturmöglichkeiten von aus Aluminiumlegierungen geschweiss- 
ten, schwer belasteten Schiffsrumpfkonstruktionen.

von Dr. Ing. Krzysztof Rosochowicz*

Einleitung
Im Schiffbau werden schweissbare Alum inium legierungen be
sonders fü r den Bau von Schnellbooten, Tragflügelbooten, 
Luftkissenfahrzeugen und Kleinkriegsschiffen gerne ange
wandt. G rosse Geschwindigkeiten und spezielle Betriebsum 
stände bewirken, dass für die hierm it verbundene Festigkeit
problem atik imm er m ehr Berechnungm odelle der Flugzeug
konstruktionen verwandt werden.
Wie schon bekannt, sind Erm üdungbeanspruchungen von 
ausschlaggebender Bedeutung fü r die Betriebsfestigkeit dieser 
K onstruktionen (5, 6).
Bei der ganzen K onstruktion und bei den konstruktiven M ass
nahm en zur Erzielung der gewünschten W iderstandfähigkeit 
gegenüber Erm üdungsbeanspruchungen, sowie bei eventuell 
später durchzuführenden R eparaturarbeiten muss darauf ge
achtet werden, dass die verlangten Betriebs- und Festigkeits
eigenschaften der K onstruktion stets gew ahrt bleiben.

Allgemeine Kumpfbeschädigungscharakteristik
W ährend des Betriebes entstehende V eränderungen der M a
terialeigenschaften (7), m ikrokleine Strukturdaueranrisse (3), 
K orrosion usw. bewirken V erm inderung der K onstruktions
w iderstandfähigkeit gegen Entstehung und Ausbreitung der 
Risse.
Es ist charakteristisch, dass Rum pferm üdungschäden vor al
lem an bestimm ten Punkten, wo viele Faktoren der Span
nungskonzentration zu Festigkeitverm inderung führen, lokali
siert wurden (1, 2).
Zu den häufigsten F aktoren kann m an die folgenden zählen:
— scharfe K onstruktionsprofilveränderungen verschiedener 
Grössenordnung, die hinsichtlich der Entwicklung der E r
müdungsbeschädigungen ’M akro’- wie sowohl ach ’M ikro
charak ter’ können haben (fig. 1)
—  Strukturkerben, die infolge der Schweiss- und auch W är
merichtprozesse entstehen, besonders wenn hierbei ein höher 
T em peraturgradient au ftritt (1);
—  hohe Eigenspannungen, die infolge der Schweiss- und W är
m erichtprozesse, sowie falsch durchgeführter M ontage en t
standen sind;
—  Schweissfehler in grösser menge;
—  vergrösserte K orrosionsneigung in der Um gebung der 
Schweissnaht.
Die obengenannten Faktoren führen zu einer Schädigung des 
Schiffsrumpfes, wozu noch die Aussenbelastung hinzutritt.
Die betriebsaussenbelastung hat einen kom plizierten C harakter 
und wird verursacht von :
—  während der A rbeit des Systems ’M otor-W elle-Schraube’ 
und der Hilfsmaschinen entstehenden Schwingungen;
—  in der Seewellenschlagfolge entstehenden Eigenschwin
gungen;
— in der Seewellenfolge entstehender allgem einer Rum pfbie
gung;
—  der Rum pfbiegung in stillem W asser;
—  Tem peraturveränderungen während 24 Stunden.
G rundsätzlich haben im Schiffsrum pf entstehende E rm üdungs
risse einen lokalen C harakter und besonders in Fällen, wo nur 
die R um pfträger beschädigt sind, werden sie o ft nicht so 
schnell bem erkt.
Aber jede, auch die kleinste Beschädigung führt zu einer

Belastungsvergrösserung in den angrenzenden K onstruktions
gebieten und als Folge hiervon zu schnellster Zerstörung. 
Aussenhautbeschädigungen bilden ein Sonderproblem , w odurch 
besonders bei schnellen Schiffen gefährliche Havarien ent
stehen können.
In der Praxis werden hauptsächlich zwei verschiedene Sorten 
von Aussenhautrissen beobachtet:
1. quer zur Schweissnaht, in der der Riss entstanden ist, ver
laufende Risse.
2. entlang der Schweissnaht, verlaufende Risse.
F ür die erste der beiden Rissarten ist charakteristisch, dass 
die Risse an den K ehlnahtgrenzen in der N ähe der Erleich- 
tungslöcher, K ettenkehlnahtspitzen, usw. meistens entstehen 
und dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit allmählich abnimmt
(Fig. 2).
Solche Risse sind auch zu erw arten neben örtlichen grösseren 
Schweissfehlern und an den K urzkehlnahtspitzen (1).
Diese Feststellung zeigt, dass es besonders notwendig ist die 
Q ualität der an der A ussenhaut angelegten K ehlnähte zu 
beachten. Ähnliche Risse sind natürlich an den Schotten, Innen
wänden usw. zu erwarten.
Die an den N ähten entlang verlaufenden Risse sind wegen 
ihrer grösseren Ausbreitungsgeschwindigkeit gefährlicher. 
M an kann hier zwei Rissausbreitungsarten unterscheiden 
(Fig. 3);
—  Risse, die nach ihrer Entstehung sich sofort mit hoher 
Geschwindigkeit entlang der Schweissnahtgrenze ausbreiten;

i
c /

b /

* Technische Universität, Gdansk. Fig. 1. Beispiele der ’Mikro’- und 'Makrokonstruktionskerben'.
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a b

Fig. 2. Beispiel für die Ausbreitung von quer zur Schweissnaht 
verlaufenden Rissen: a., b. Risslage, c. Ausbreitungscha
rakter, d. Risslängezuwachs in Abhängigkeit von der Last
wechselzahl.
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Fig. 3. Beispiel für die Ausbreitung von entlang der Schweissnahl verlaufenden Rissen: a., c. Risslage, b. ’Abbremsung’ der Rissausbrei
tung, d. Risslängezuwachs in Abhängigkeit von der Lastwechselzahl.
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Fig. 4. Beispiele für Risse an ’freien’ Rändern von Unterteilen.
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S tap e llau f

Fig. 5. Typische Einteilung der Schadenerscheinungen im Schiffs
rumpf während des Baus und des Betriebes.

—  Risse, die am einem Querriss beginnen, und sich unstetig, 
aber dabei doch verhältnissm ässig schnell entlang der Schweiss- 
nahtgrenze ausbreiten.
Eine weitere G ruppe von Erm üdungsrissen bilden die Schaden, 
die an den ’freien’ R ändern von K onstruktionsunterteilen en t
stehen, und die eine Folge von anderen Rissen sind (Fig. 4).
M it H ilfe der Theorie über die Entstehung der Schädigungen 
ist es m öglich eine A bhängigkeit zwischen dem  A uftreten  der 
Schäden und der Schiffsrum pflebensdauer zu erkennen.
Es ist typisch, dass die w ährend das Rum pfbaus und gleich 
nach dem Stapellauf bem erkten Risse (I) einen statischen 
C harak ter haben und meistens infolge falsch durchgeführter 
Technologie entstanden sind. Die grosse Rissanzahl weist auf 
einen gefährlicher E igenspannungszustand hin, was auch die 
Betriebsfestigkeit und Betriebszeit beeinflusst.
F ür die erste Beriebszeit (II) ist es charakteristisch, dass in 
ihr Risse m it w achsender Geschwindigkeit und in grösser 
M enge entstehen. Es w ird ein M axim um  erreicht, wonach 
die Rissentstehung sich verm indert.
Die Anzahl der im nächsten Zeitbereich (III) entstehenden 
Risse ist praktisch konstant. D as fü h rt oft zu der irrigen M ei
nung, das das Schiff in einem sicheren Zustand verkehrt, wobei 
übersehen wird, dass auch in dieser Zeit eine Schädigungsaku- 
m ulation erfolgt.
D er V erlauf der oben beschriebenen Erscheinungen führt dazu, 
dass besonders im Falle w ährend des Betriebes stark belasteter 
R um pfkonstruktionen frühe R eparaturnotw endigkeit gegeben 
ist.
Richtig in der entsprechenden Zeit durchgeführte R eparaturen  
verlängern die allgem eine Lebensdauer der K onstruktion.
Es steht jedoch fest, dass obwohl m it richtigen R eparatu r
prozessen örtlich dieselbe und häufig sogar auch grössere 
Festigkeit erreicht w erden kann, die allgem eine Betriebsfes
tigkeit d e r  reparierten  K onstruktion wegen allgem einer A b
nutzungserscheinungen einen niedrigeren W ert als zu A nfang 
der Betriebszeit annim m t (Fig 6).
Bei undurchdacht durchgeführten  R eparaturen  kann um ge
kehrte W irkung eintreten —  die Betriebsfestigkeit und Be
triebsdauer verm indern sich in starkem  Masse. D aher ist es be
sonders wichtig eine R eparatur erst dann zu beginnen, wenn 
ihre grundsätzlichen Folgen sowohl in positiver als auch in 
negativer H insicht fü r die K onstruktion gut durchgedacht 
worden sind.

Auswahl der Reparaturniethoden und Priifungsbedingungen
Die U ntersuchungen über den N utzeffekt der R issreparatur 
sind fü r die folgenden im M aszstab 1 : ausgeführten E in
zelteile von R um pfkonstruktionen m it typischen E rm üdungs
schäden durchgeführt w orden (Fig. 7):

S. en W. —  41e Jaargang no. 1t — 1974

Fig. 6.

A: die V erbindung eines nichtdurchgehenden L-Profils mit 
einem V ersteifungs-Q uerträger an der A ussenhaut;
B: die K reuzung eines durchgehenden L-Profils m it einem 
T -Profil (Versteifungselem ent) an der A ussenhaut;
C: L-Profil mit und ohne Erleichterungslöcher an der 
A ussenhaut;
D: R andverstärkungsprofil an der Aussenhaut.

Alle diese K onstruktionseinzelteile waren so zusamm cngc- 
stellt, dass sie w ährend der Prüfungen eine typische Aussen- 
hautflachsektion m it Abm essungen 2 X 1,9 M eter bildeten, 
die m it H ilfe einer speziellen M aschine mit wechselndem 
W asserdruck belastet wurde.
Die w ährend der P rüfung entstehenden Schäden haben 
meistens gleichen und typischen C harak ter gehabt wie Risse 
die in der Praxis im Schiffsrum pf entstanden.

W ährend der U ntersuchung sind die folgenden R eparatur
m ethoden nachgeprüft worden (Fig. 8);

a: direkte Rissüberschweissung;
b: Auswechselung aller beschädigten Teile der K onstruktion 
in bestim m ter Reihenfolge;
c: Auswechselung des geschädigten K onstruktionsbereiches 
als G anzes gegen einen neuen apart vorfabrizierten und 
im ganzen in die K onstruktion zu m ontierenden gleichen 
Teil;
d: wie bei Punkt c, aber mit gleichzeitiger V erbesserung der 
Punkte, die bei eingehender B etrachtung sich als ’Schwach
punkte’ herausgestellt hatten.

D ie Schw eissparam eter während der R eparatur des M odells 
waren die gleichen wie sie norm al in der W erftpraxis ange
w andt werden.

Prüfungsergebnisse
W ie zu erw arten war, ist der N utzeffekt der übergeprüften 
R eparaturm ethoden sehr unterschiedlich.

a. Reparatur mit Uberschweissung
D iese einfache, billige M ethode ist in der W erftpraxis sehr 
gerne angew andt w orden, meistens zur R eparatu r der kleinen 
einzelnen Risse der R um pfträger. Diese M ethode führt aber 
im m er nu r zu zeitlicher Schadensbehebung ohne Beseitigung 
der Rissursache. In vielen Fällen vergrössert eine solche Re
paraturm ethodik  die M öglichkeiten der Rissentstehung. Die 
W irkung der strukturellen und Eigenspannungskerben h in
sichtlich der Rissentstehung in den schwächsten K on
struktionsgebieten, wird noch verstärkt. D aher ist zu erw arten, | 
dass unabhängig von m ehr oder weniger richtiger R issrand
vorbereitung an derselben Stelle sehr schnell neue Risse 
erscheinen (Fig. 9) und in vielen Fällen auch direkt in der 
N ähe der Reparaturschw eissnaht.
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MODELL

KONSTRUKTIONSLÖSUNG UND TYPISCHE BESCHÄDIGUNGEN

I i i I I I

"A"

: ■# <
"B"

"C" ^ ^ 5
"D"

Fig. 7. Schematische Darstellung der Ubergeprüften Einzelteile der Schiffsrumpfskonstruktion und Beschädigungsbeispiele, die während 
der Untersuchung auftraten.

Fig. 8. Schematische Darstellung der iibergepriiften Reparaturmethodik.
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Fig. 9. Beispiel für erfolglose Reparatur mit Uberschweissung.

A uf diese Weise hat sich die N otw endigkeit ergeben die Re
paraturen  der Erm üdungsschäden von ganz anderen Gesichts
punkten aus zu betrachten.

b. Auswechselung der beschädigten Einzelteile
Die Anwendung dieser M ethode, die m it der Beseitigung der 
am stärksten ’abgenutzten’ M aterial bereiche verbunden ist, er
höht den N utzeffekt der R eparatur im Vergleich zur 
M ethode ’a ’.
Auch technologisch und ökonom isch ist diese M ethode sehr 
interessant.
Leider h a t die U ntersuchung gezeigt, dass praktisch der N utz
effekt wegen entstehender neuer Schweissspannungen nicht so 
hoch ist wie zunähst erw artt w urde (Fig. 10, 11).

c. Auswechselung des ganzen geschädigten Konstruktionsbereiches
Diese M ethode, die aus der obenbeschriebenen M ethode ’b’ 
hervorging, bewirkt:
—  eine Beseitigung der stark ’abgenutzten’ M aterialbereiche;
—  eine V erringerung der in der K onstruktion  entstehenden 
Schweissspannungen;
—  eine V erlegung der Reparaturschw eissnähte in solche 
Zonen, in denen durch A ussenbelastung die kleinsten Span
nungen hervorgerufen werden;
—  eine V erringerung der Schweisspannungen und Schweiss- 
deform ationen in  den V orfabrizierten K onstruktionsteilen
—  eine E rhöhung der Q ualität der Schweissnähte.
Die U ntersuchung hat gezeigt, dass der N utzeffekt dieser 
M ethode sehr gross ist. In verschiedenen Fällen w ar die Le
bensdauer der nach der R eparatur übergeprüften K onstruktions
teile gleich und  oft auch sogar grösser als zuvor. W enn jedoch 
an reparierten  Teilen Schaden auftrat, trug er den gleichen 
C harakter wie in den früheren Fällen. D as bedeutet, dass 
auch diese w irklich erfolgreiche M ethode zu keiner Beseiti
gung der Schadensursachen geführt hat.

Fig. 10. Beispiel für erfolglose Reparatur bei nach und nach er
folgter Auswechslung der beschädigten Einzelteile der 
Konstruktion.

Die U ntersuchungen und die praktischen Beobachtungen be
weisen, dass die hauptsächlichen U rsache meistens direkt durch 
K onstruktionsfaktoren bedingt werden, w ährend die anderen 
(technologischen, strukturellen, usw.) Faktoren nur das A uf
treten der Risse beschleunigen.
D aher muss bei allen in der Praxis beobachteten E rm üdungs
rissen im R um pf die W ahl der R eparaturm ethodik im m er 
auf die w irkliche U rsache abgestim m t werden.
Diese Überlegungen führen zur Erkenntnis, dass die technisch 
beste R eparaturm ethode folgenderm assen beschaffen sein muss.

d. Auswechselung des ganzen geschädigten konstruktionsbereichcs, 
unter Berücksichtigung konstruktiver Verbesserungen
D ie U ntersuchungen über die verschiedenen R eparaturm etho
den haben gezeigt, dass praktisch nur mit der letztgenannten 
M ethode nach und nach eine reiche und zweckmässige Beseiti
gung von K onstruktionsfehlern em öglich wird. Das ist für 
die K onstruktion von Prototypen von schnellen Schiffen, für

R H .  t  X . Y  2 J S  

2 6 . 0 9 . 6 8 .

HLUV.XA
22.11.
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Fig. 11. Nutzef/ekt der verschiedenen Reparaturen von Ermüdungrissen an Modellen.

die praktisch Betriebserfahrungen fehlen, von besonderer Be
deutung (Fig. 11).

Schlussfolgerungen
—  Die W ahl der R eparaturm ethodik muss im m er mit ge

nauer E rm ittlung der Rissursache verbunden sein,

—  Die ’c’ und ’d ’-M ethoden sind meistens die erfolgreichsten,
—  Bei Auswechselung geschädigter Bereiche sollte darauf 
geachtet werden, dass die schädigenden Einflüsse sich nicht 
au f die ein und dieselbe Stelle konzentrieren.
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Engineer's guide to filtration

Engineers who otherwise have little difficulty in specifying a 
wide variety of complex mechanical equipm ent, find them 
selves bewildered over the design and perform ance of filters 
and are unable to specify them with any confidence. The 
mystery attached to filtration is distasteful to the practical 
engineer who, in consequence, tends to trea t a filter as an 
unfortunate necessary evil, and an expensive one at that.
This paper dispels a good deal of the mystical and m eaning
less terminology of current filtration 'specifications’. The view
point taken is that of the user. Each type of system is given a 
classification of ’dirtiness’ or ’cleanliness’ level, which the 
machinery at present is known to tolerate. This provides the 
foundation on which meaningful filter specifications can be 
built. The filter therefore is looked upon as a controller of 
particle contam ination with the aim of m aintaining the clean
liness at, or below, the tolerance level.
The evaluation of both system cleanliness level and filter per
form ance grading is accomplished by an accurate m easure
ment of very small quantities of contam ination in the fluid. 
This is done by particle counting. Although particle counting 
is regarded as a job for the laboratory, simple methods of 
contam ination assessment are available and suitable for on
site use.
This paper therefore gives the system design engineer, the 
system commissioning engineer and the operating engineer 
guidance on how to specify ’cleanliness’, and the means of 
obtaining, maintaining and m onitoring it.

P. A. Knowles, C.Eng., M .I.Mar.E., M .I.M ech.E.*

Fig. 1. Measurement o f a particle.

Introduction
M ost engineers find themselves in considerable difficulty over 
filtration equipm ent and find it impossible to have anything 
like the confidence he has when specifying other items in a 
system. Jn fact, it is not uncom m on to see on drawings a 
space m arked ’filter’ with no other details. This practice in 
evitably leads to  a last m inute panic choice of equipm ent which 
often results in subsequent m alfunctioning of the system.
F or positive results it is essential to have a working know
ledge of the characteristics of the particulate contam ination 
found in  fluids, a m ethod o f specifying ’cleanliness’ or 
contam inant tolerance level for the system, and a filter 
perform ance specification in the same fluid ’cleanliness’ terms.

Particulate contam inant
The stop at the end of this sentence is about 300 //m  (micron). 
The smallest particle that can be seen with the naked eye is 
about 50 /tm . When referring to particles in a fluid it is 
current practice to refer to the range between 5 and 100 ftm. 
If the particles present in a transparent fluid are in sufficient 
numbers, a  turbidity, or ’cloudiness’, is noticed but the num 
ber of particles necessary to  produce this effect is num eri
cally very high (millions per unit volume) and is far above 
the present tolerance levels.
The nature of the contam inant will depend on the system 
but it is routine to find silicaceous m atter (sand) and flue dust, 
both originating from  the atm osphere, as well as m etal wear 
particles and rust generated within the system. O ther softer 
contam inants can originate from  oil degradation and products 
o f com bustion (I.C. engines). A typical analysis of contam i
nants found on a filter are given in Table I.
The table shows coarse fractions of the particulate m atter as 
sized by sieving, the smallest sieve being 300 mesh per inch, 
giving an aperture size of 50 /rm. The particles which pass the 
300 mesh are then sized and counted by m icroscope counting or 
autom atic counters. Fig. 1 shows how a particle is m easured 
by the curren t sizing instrum ents.

* Consultant, Frazer-Nash Group.
(C) 1973 Marine Media Management Ltd.
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Table II. — ’Degree of cleanliness’ selection chart.

Fluid class zones Types of system Particle level System Filter
(1) (2) (3) (provisional) per 100 ml contam inant grade

Vokes T.C. SAE NAS 5 pm +  (15 pm +  ) sensitivity

1 2 1 0 4 Small control systems with very fine clearances 3000 (200) Hypercritical A
and very high reliability.

2 2 2 5 Small capacity systems with fine clearances. 
A ircraft, missiles, m achine tools, fuel control.

9000 (700) Critical B

3 3 3 7 Medium capacity systems. A ircraft, rockets, 
large m achine tools, lubricating oil, marine 
steering gear and stabilizers.

25000 (2000) Very im portant C

4 4 5 9 Medium capacity systems. Industrial 
hydraulics, earth  moving equipment, 
lubricating oil, equipm ent test rigs.

80000 (6000) Im portant D

5 5 > 6  10 Large capacity systems. Heavy industrial 
hydraulics, m arine deck m achinery, fresh oil, 
I.C. engine lubricating oil.

200000 (14000) Control necessary E

6 6 —  12 Systems with large clearances. 700000 (50000) Control advisable F
7 — —  — Superficial G

1. Vokes Ltd., G uildford, England.
2. Therm al Contral Ltd., Hove, England.
3. Now obsolete.

Experienced interpretation of the analysis can yield useful 
inform ation on the rate  and pattern of w ear in a machine, 
pointing sometimes to  the need for corrective measures. H ow 
ever, it is better to have up to the m inute inform ation by 
m onitoring the contam inant levels in the fluid at regular 
intervals. The procedures for doing this are covered in a later 
section of the paper.

C haracterisation of contam ination levels
In 3 m m 3 of natural dust there are about one million 
particles of sizes between 5 ^m  and 100 ^m . There will, in 
addition, be large num bers of particles below 5 /tm . W hen 
mixed with 100 ml of fluid there will be no noticeable tu r
bidity or cloudiness, yet bearings being fed with oil at this 
contam inant level could be in serious trouble. Taking 100 ml 
as the standard unit volume (now generally accepted), the oil 
can be said to be contam inated to the one million level. This

Fig. 2. Fluid contamination classes.

num ber refers to  all particles 5 /u n  and above in size (or 
cum ulative count) according to accepted practice. Thus, a 
contam ination level can be w ritten simply as, for example,
1,000,000 (5 //m  +  per 100 ml).

It has also been found th a t the particle size (5 «m  + )  distri
bution in fluids generally follows an approxim ately exponent
ial pattern, unless upset by som e sudden com ponent failure, 
and that a  straight line p lot is obtained from  a log/log2 
m odel1. See: ’References’. This requires particle counts in 
suitable size steps and it has been found convenient to use 5, 
10, 15, 25, 50 and 100 /<m.

This graphical presentation provides a convenient m ethod of 
characterising contam inant levels in fluids by the position and 
slope of the plot.

Specifying ’cleanliness'
The cleanest fluid likely to be required by the engineer is a 
level of 3000 (5 /;m  +  per 100 ml). The practical cleanliness 
spectrum  is between 3000 to  700,000, which has been divided 
into 6 bands. These bands have been selected on the basis that 
they are narrow  enough to accom m odate the d ifferent system 
reliability needs, yet broad enough to provide for variations in 
sam pling and measuring.

In Fig. 2 the size bands, or fluid contam ination classes, are 
shown and Table II gives an indication of the degree of 
cleanliness required for various systems. The aim should be to 
decide on the highest contam inant level that a system will 
tolerate and then select the most economical filtration equip
ment, consistent with reliability, which will m aintain the fluid 
at or below this level.

Filter m edia
The greatest difficulty an engineer is likely to encounter in 
this field is the selection of a suitable filter to  achieve the 
contam ination level required. Some attem pt has been m ade to 
use the m ore readily understood sieve action to rate  filters.

W ith the square wire mesh sieves, such as those to BS 410, 
the aperture size can be m easured by using the dimension of 
one side of the square as shown in Fig. 1, and all apertures 
are of approxim ately the same dimension. However, the in
terstices of a random  fibrous m aterial cannot be m easured in 
this simple m anner. T he bubble po in t m ethod, BS 3321, is 
sometimes used to find the largest pore size. U nfortunately, 
due to the wide range of pore sizes found w ithin such materials, 
the largest pore does not indicate the true filtration ability.
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Table 111. — Filler media characteristics

Application M echanical Media Resistance Dirt Resistance
strength migration to flow capacity to temp.

W ire gauze Suction strainers low no low medium high
Fabric Suction strainers and pre-filters low yes low medium low
Paper Pressure line low yes medium medium m oderate
Felts (synthetic fibre) Pressure line medium no medium high low
Felts (metal fibre) Pressure line high no medium high very high
W ire weave (sintered) Pressure line high no high low, but very high

cleanable
Porous m etal (sintered) Pressure line high yes high low high
Fibre layers Pressure line medium no medium high m oderate
Paper disc (stream-line) Clean up high no high low, but m oderate

cleanable
M em brane Clean up low no very high very low low

Possible Normal range P re - f i lte rs

Fig. 3. Spectrum of pore sizes for various materials. Fig. 4. Typical percent efficiency/penetration curve.

A ttem pts have been m ade to  overcom e this objection by 
m easuring an average pore size, ASTM  D2499, but even this 
will not help because the capturing and retaining mechanism s 
cannot be explained by an equivalent sieve with this m easured 
pore size. Fig. 3 shows the spectrum  of pore sizes for various 
m aterials and Table III  gives details o f physical characteristics.
The data is useful when selecting filter m aterials for the 
particular operating conditions but is of no  use for judging 
filter contam ination control perform ance. It will be seen that, 
apart from  the suction strainers at one end of the scale, and 
clean-up filters at the o ther end, the bulk of the fitter m edia 
range has a sim ilar pore size spread. M ost engineers, in the 
absence of m ore m eaningful data, will judge on a ’trouble and 
nuisance’ factor from  past experience.

F ilter perform ance standards
The only liquid filter perform ance standards available in the 
U K  are BS 4552 and BS 4836 which deal w ith fuel and 
lubricating oil fo r autom ative applications. A  sim ilar situation 
exists in other E uropean countries and in the USA. N one of 
these standards yield results in a form  which can be directly and 
easily related to  the m ethod of specifying the fluid conta
m inant levels.

In the above standards the am ount o f contam inant is m easured 
by weight ra the r than by particle counts. The reason is simply 
that the apparatus required to extract and weigh is a  fraction 
of the cost o f instrum ents fo r particle counting and is available 
to the small user who might wish to check the perform ance 
of filters. However, experience has shown that accuracy and 
repeatability by gravim etric m ethods is poor. F ilter testing

necessitates that very small quantities o f contam inant need to 
be used. The quantity  can be estim ated by taking the middle 
of the contam inant classes which would yield a weight of 
contam inant o f less than 1 mg/1.
Further, it has been practice to  present filter perform ance in 
term s o f a percentage of the test inlet level2 with em phasis on 
the ability o f the filter element to  hold contam inant rather 
than the condition of the fluid after it has passed through the 
filter. A typical percent efficiency/penetration curve is shown 
in Fig. 4. Reasonable accuracy cannot be obtained below 
about 2 per cent penetration but the liberty is taken to ex tra
polate the plot to the base line (0.1 per cent penetration). Point 
A  is then considered to be the ’cu t-off’ o r ’absolute’ micron 
value. Points B. C  or D  have been taken for a ’norm al’ micron 
value. Because m ost people like to  reduce difficult concepts to 
a simple catch phrase, it was inevitable that the single m icron 
value would lead to thinking of filters as sieves having aper
tures of the quoted nom inal size. A perfect 10 /cm sieve is 
illustrated by the broken line in Fig. 4.
U nfortunately, in the absence of any generally recognized 
standard and the erosion of the term s ’absolute’ and ’nom inal’ 
by com m ercial com petition, no reliance can now be placed on 
the m icron values found in most catalogues.

Filter grading
W ith the advent of accurate particle counting instrum ents and 
the establishm ent of fluid contam inant characterization, it is 
now possible to  replace the gravim etric m ethod by a relatively 
accurate grading m ethod which uses and is quoted in term s of 
the fluid classification bands. As with any m ethod for com 
paring perform ance, a standard inlet contam inant condition
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must be selected. If the contam inant class system is used, 
then it is logical to select an inlet test level greater or higher 
than the ’dirtiest’ class, that is Class 6 or 700,000 (5 /<m +  per 
100 ml). On the other hand, if a too high level is selected the 
filter under test would be rapidly swamped with contam inant 
and a misleading result obtained. It has been found1 that the
1,000,000 level yields satisfactory usable basic data. W here it 
is known that lower or higher inlet levels prevail in practice, 
the data can still be used to m ake an acceptable assessment of 
the final fluid condition.
By using a suitable test rig, the initial particle penetration on 
a new filter element can be accurately m easured and plotted. 
The plot should fall into one of the bands A to G  as in Fig. 2. 
If a rest rig is not available, experience has shown that simple 
laboratory apparatus (similar to  that in reference 5) using 
filter medium in the flat gives com parable data.
It has been dem onstrated1 that the initial particle penetration 
plot will not necessarily lie parallel to the fluid classification 
plots. The angle of the plot will depend on the nature of the 
filter medium and could lie at an angle of about 40° (parallel to 
the inlet plot) to steeper a t about 80° (assuming one cycle 
of the y-axis is equal to the 1-10 on the *-axis). The steeper the 
plot the m ore closely the filter approaches the perform ance 
of a perfect sieve.
The penetration plot therefore portrays a double charac
teristic:
a. the overall reduction in the contam inant level indicated 
by the general position of the plot below the inlet plot;
b. the specific particle size control indicated by the slope 
of the plot relative to the inlet plot.
In general terms, the shallow plots are obtained from  random  
fibrous media, such as felts and papers which achieve fil
tration in depth and an all round reduction in contam inant
level (designated by the 5 /<m cum ulative count). The steeper 
plots are obtained from  sieve-like media, such as wire gauze 
or weave, giving surface filtration and a rapid reduction of 
the larger particle sizes.
In order to specify these two distinct characteristics it is 
convenient and only necessary to quote the 5 //m  and 15 //m  
counts. The author prefers the 5 //m  count to indicate the
general overall contam inant level but the 15 //m  is also used
for this purpose.s
In certain applications, such as fuel supply and boiler feed 
water, the fluid will only pass once through the filter and 
therefore must reach the cleanliness level on the single pass. 
O ther applications, such as lubricating oil and hydraulics, 
the fluid is recirculated so that allowance can be m ade for a 
further reduction of cleanliness level due to the multi-pass of 
the fluid.

Filter perform ance in systems

A typical system is given in Fig. 5 with the 5 um  cum ulative 
count plotted to show the process of contam ination control.

filttr  
grade B

P artic /z  penetration, number o f 
p a r  tides/1 0 0  m!

Fig. 6. Typical life curves.

Fig. 5. Typical filter system.

The reservoir contam inant level at point A has been obtained 
after adequate flushing procedures, initial clean-up running 
and settling down to a stabilised condition. The am ount of 
contam inant removed by the filters is equal to the am ount 
generated in the system. N ot all the filters as illustrated may 
be necessary for every system. T he suction, pressure and return 
line filters all show a substantial degree of control and these 
are usually m ade from  random  fibrous materials. The suction 
strainer and com ponent filters are usually of the wire mesh 
type where the object is to  prevent the larger particles (scale) 
reaching pum ps or com ponents. The degree of control is small. 
If a greater degree of overall ’cleanliness’ is needed, a better 
grade of filter element could be fitted. However, some caution 
is necessary because this m ay result in an uneconom ical use of 
replacem ent elements at frequent and inconvenient intervals. 
An alternative m ethod proved over many years is to fit a 
filter with its own small circulating pum p to the fluid reser
voir. This will achieve a  good reduction in general contam i
nant level, illustrated by a move to  point B, and thereafter 
the whole system will operate at the lower level. A dditional 
advantages are a means of topping up and cleaning up after 
servicing. The equipm ent can also be designed to rem ove w ater 
from  the fluid.

Pressure drop/life o f  filters
Besides the initial particle penetration perform ance, the engi
neer will also require to know the initial pressure drop, the 
recom m ended final m axim um  pressure drop (for pum p capa
city) and the expected life (servicing periods).
The pressure drop characteristics are usually well presented 
in m anufacturers’ sales literature. A ny data on life is usually 
based on previous field experience since it is impossible to 
exactly sim ulate field conditions in test rigs. D ue to the lack 
of standards it is not possible to  relate the various m anu
facturers’ claims. Using a standardized test condition, it is 
possible to obtain data for com parison purposes. Typical life 
curves are given in  Fig. 6 together w ith particle penetration 
checks at set intervals for one of the filters.
It will be noticed tha t the pressure drop rise is rapid toward 
the end o f the life cycle. There is little point in taking the 
pressure drop beyond a point o f about 100 kP a fo r most 
applications because this would m ean extra cost in designing 
the filter elem ent to w ithstand high collapse or burst pres
sures, and the need for a higher capacity pump. In  general, 
the term inal pressure drops are 35kPa fo r fuel, 80kPa for 
lubricating oil and 1 bar fo r hydraulics.
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M onitoring system cleanliness
It m ight be assumed that with new equipm ent the user would 
start with a clean system and clean fluid. This is never the 
case.
Depending on the source of supply and the means of deli
very, the contam inant levels in oils as delivered could be 
anything from  class 4 upward, with varying quantities of free 
water. W hen filling or topping up a system it is advisable to  do 
it by a portable filtration trolley, o r the reservoir equipm ent 
as described earlier.
Despite the care now apparently being exercised during 
construction4, including pipes and com ponents being cleaned 
and assembled in clean areas, contam inant will be built into 
the system. It is a fact of life that heavy contam ination will 
occur in the first few seconds of circulation2. This contam i
nation, or built-in debris, should be reduced to an acceptable 
level by flushing and/or by pass circulation before the m achi
nery is ’tu rned’, and further reduced whilst turning before 
putting ’on load’. W hen running ’on load’, initially pockets of 
contam ination will be dislodged by movement, flow surges, 
pulsations and vibration. Several changes of filter can be ex
pected before the contam inant is brought down to an accept
able stabilised working level.
Therefore, the need for m onitoring contam inant levels is 
probably m ost necessary during the commissioning of a 
system5, in order to ensure that the required cleanliness o f oil 
is obtained.
Systems should be designed to perm it circulation through the 
pipework of the system and only perm it fluid to pass through 
bearings and com ponents when ’clean’. Thereafter, periodic 
checks m ay be necessary depending on the type of system 
and the degree of reliability required.
To m onitor contam inant levels it is necessary to get a represen
tative sample of fluid. U nfortunately  designers give little or 
no consideration at all to sampling. In the au thor’s experience 
it is very rare to find a sam pling valve or cock in a system, and, 
if there is, it is usually in an incorrect or awkward position.
The broad requirem ent is a small on/off full bore cock fitted 
in the pipeline at a place where there is turbulent flow, and 
positioned as close as possible to the contam inant sensitive 
com ponent, e.g. supply rail to bearings or gears. The cock 
m ust always be adequately flushed through first before the 
sample is taken.
Having obtained a representative sample, it will be necessary 
to  process it fo r contam inant level. By use of simple labora
tory glassware and m em brane filter discs, a m icroscope slide 
can be prepared6. The prepared slide can either be used to 
obtain detailed particle count, norm ally carried out in a labora
tory, o r be used to  com pare by visual im pression with a 
standard set of slides7. This latter m ethod of slide com parison 
is simple and suitable for on-site checks. Certain autom atic 
counters will process the fluid sample for particle count 
without the need for slide preparation.

Cost o f contam ination control
It is com monly assumed that all particles larger than the 
smallest w orking clearance in a  system have to be removed 
from  the fluid to prevent failure. This requirem ent in practice 
could be achieved but only at prohibitive cost. Econom ics 
dictate th a t systems are run  near m axim um  tolerance levels. 
This m eans there will be a substantial proportion of particles 
o f sizes well above the clearance sizes. A ttention should 
rather be given to  the overall effect o f particle level on  the 
rates of w ear and seizure, rather than the chances of scoring 
from  individual large particles8 8.
The cost of filtration will therefore depend on the com prom ise 
to accom m odate m axim um  tolerance level, physical space 
available, working pressure, m axim um  pressure drop, con
venient life and servicing periods. A n indication of the initial 
cost is given in  Fig. 7. It will be seen tha t there is a large gap 
between the cost o f achieving Class 4 fluid and Class 1 
fluid. This illustrates the steep rise in cost fo r super-clean

Fig. 7. Cost of contamination control.

fluids and the caution necessary when considering the degree 
of cleanliness required.
A ttem pts are now being m ade to extend the life of filters by 
back flushing the filter elements at frequent intervals. There 
has been some success of this m ethod, particularly for large 
and m edium  diesel engines. The initial cost is higher but the 
elem ent replacem ent cost can be reduced by a factor of 4.
W ith regard to elem ent replacem ent costs, they will rise gene
rally exponentially with the degree of cleanliness. Fig. 8 gives 
an indication of the cost per year for every 1 nv'Vh of flow 
rate. There will obviously be some variation due to the nature 
and location of any particular machine or system.

C onclusions
F or too long filtration has had an air of mystery, defying 
adequate definition for the engineer. The advent of suitable 
measuring devices for contam inant m ade available in the past 
three years, has perm itted a better scientific approach and 
therefore understanding of this difficult subject. The outcom e 
of the latest investigations indicates that a fundam ental 
change in thinking and com m unication is necessary if the 
needs of the practical engineer for straightforw ard, readily 
understood and usable data are going to be satisfied. The data 
in this paper have been set out to help in achieving this object. 
The following example shows how the user or designer should

Fig. 8. Cost per year of contamination control.
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specify the filtration requirem ents for a steam turbine lubrica
ting oil system:
Duty: Steam Turbine Lubricating Oil. Oil: Turbine Oil 50 cSt 
at 30 °C. Flow rate: 22 m :i/h . M aximum System Pressure: 
7 bars. Initial Pressure Drop: Approx. 100 mb. Maximum Pres
sure Drop: Not m ore than 800 mb. Life: N ot less than 
2000 h. Perform ance: C ontam inant level in reservoir not to 
exceed Class 4 (80,000 5 //m  +  /6 0 0 0  15 ,im  f  per 100 ml) 
after flushing, clean-up and at steady running condition. G rade 
D filter elem ent (under test with inlet 1,000,000 5 p m  + ) .

Medium: Random fibrous material com patible with the oil

and unaffected by the free w ater content. Disposable element 
type.

There are other factors that may have to  be taken into ac
count such as the ability to by-pass the filter element under 
cold start condition, the need for a twin container with change
over valves, the fitting of differential pressure gauge or in
dicator, space available, configuration, weight, etc. M ost of 
the specification is a m atter of straightforw ard application of 
engineering principles but the contam inant control perform 
ance is the vital part and needs to be specified on the lines 
above to ensure the maxim um  reliability and use of the system.
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IB M  5090 N avigatiesysteem : V e ilig h e id  en brandstofbesparing
Ter verbetering van de veiligheid op zee en in drukke havens 
en mede ter besparing van brandstof heeft IBM een ’zeewaar
dig’ com putersysteem aangekondigd: het 5090 Navigatiesys
teem. H ierop kunnen plaatsbepalingsinstrum enten als decca-en 
satellietontvangers en besturingshulpm iddelen als radar, gyro- 
kompas, snelheidslog en roerstandbesturing worden aangeslo
ten.
De signaalgegevens van deze instrum enten worden in de cen
trale com puter, een IBM Systeem 7, gevoerd, terwijl de resul
taten van de directe gegevensverwerking afleesbaar zijn op 
een bedieningspaneel, dat zich op de brug bevindt.
Dit paneel bevat een radarscherm , w aarop behalve radarecho’s 
ook aanvullende com putergegevens worden geprojecteerd een 
beeldscherm  en een aantal druktoetsen voor het invoeren van 
com puteropdrachten. Het aparte beeldscherm kan com puter
inform atie tot een maximum van 24 regels van elk 64 tekens 
bevatten.
Behalve dat de com puter de positie van het schip voortdu
rend berekent en op het beeldscherm  weergeeft, voorziet de 
program m atuur in een waarschuwingssysteem voor aanvarin
gen. R adarecho 's afkomstig van in de nabijheid varende sche
pen, w orden daartoe vergeleken met koers en snelheid van 
het eigen schip. De resultaten, bestaande uit mededelingen 
over toekomstige scheepsbewegingen, worden op het radar
scherm  geprojecteerd. W anneer actie moet worden genomen 
om een dreigende aanvaring te voorkom en, kan de com puter 
desgewenst simulaties uitvoeren ter beoordeling van alterna
tieve koersen en snelheden.
Het koersplanningsprogram m a kan de com puter berekenin
gen laten uitvoeren ter bepaling van de voordeligste koers, 
die tussen vertrek- en aankom stpunt of de daartussen liggende 
posities m oet w orden gevaren. Een ander program m a-onder- 
deel volgt de vorderingen van het schip op zijn voorgenomen 
route en geeft waarschuwingen w anneer afwijkingen worden 
vastgesteld.
H et navigatiesysteem kan ook worden aangesloten op de au to
matische roerstandbesturing, w aarm ee het schip ondanks zware 
zeegang en veranderende windsnelheden en -richtingen op de 
gestelde koers kan w orden gehouden.
D e com puter, die bestand is tegen scheepsbewegingen tijdens 
zware zeegang, w ordt volledig geprogram m eerd geïnstalleerd.
Aan het gebruik en de bediening w orden geen speciale eisen 
gesteld.

Close-up van het bedieningspaneel van het IBM 5090 Navigatie
systeem, met links het radarscherm, rechtsboven het beeldscherm 
en daaronder de bedieningsknoppen.

In de meeste grote havens kunnen de systemen door deskun
digen worden onderhouden.
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NEDERLANDSE 
VERENIGING VAN TECHNICI 
OP SCHEEPVAARTGEBIED
EX CU RSIE N A A R  PEC H IN EY  
N E D E R LA N D  N.V.
N a afloop van de Algemene Leden
vergadering op 24 april 1974 te Vlis- 
singen, begaven een 30-tal deelnemers 
zich naar de A lum ium fabriek van Pe- 
chiney N ederland N.V. in Vlissingen- 
Oost.
Ir. G . Renooy, bedrijfsleider van Pechi- 
ney, leidde de excursie in met een uit
eenzetting van het procédé, waarlangs de 
fabricage van alum inium  tot stand komt. 
De grondstof bauxiet ondergaat ver
schillende behandelingen, zoals malen, 
chemisch oplossen van AI2O 3 in N aO H , 
het affiltreren van niet opgeloste Fe2 0 :i, 
SiO enz., het neerslaan van de AI2O3 uit 
de oplossing en het drogen van AI2O3. 
Om AI2O 3 te splitsen, m oet gebruik ge
m aakt w orden van een oplosm iddel en 
wel van cryoliet, hetgeen bereikt w ordt 
bij een zeer hoge tem peratuur, nl. 950 
gr. C. Deze hoge tem peratuur wordt 
door een elektrische stroom  bereikt. H ier
voor wordt gelijkstroom van zeer hoge 
am perage gebruik (130.000 amp.) bij 
zeer lage spanning (4 volt per oven).
V oor de produktie van 1 ton alu
minium is 13.500 kwh nodig, waarvan 
slechts 45 pet alum inium  producerend 
is en de rest als energie verloren gaat. 
De produktiecapaciteit van Pechiney is
170.000 ton per jaar, w aarvan 80 pet 
wordt geëxporteerd. D e benodigde ener
gie, 2400 m iljoen kwh per jaar, w ordt ge
leverd door de atoom centrale van Bors- 
sele, doch in geval van storing in de 
elektriciteitsvoorziening w ordt autom a
tisch, zonder onderbreking, overgescha
keld op andere elektriciteitsleveranciers. 
H et procédé mag in geen geval gestopt 
worden, daar het opnieuw op gang b ren 
gen van de gehele procedure pl.m. 1%  
jaar in beslag zou nem en. H et is dus een 
continue-bedrijf w aar 900 technisch ge
kwalificeerde mensen werken. De lig
ging aan het Sloe is zeer bewust gekozen : 
nabijheid van een grote elektriciteits
centrale en gunstige ligplaats voor sche
pen voor aanvoer van grondstoffen.
De geproduceerde alum inium  wordt 
niet in de fabriek verwerkt. In N ederland 
w ordt de verw erking van het ruwe pro- 
dukt hoofdzakelijk uitg^voerd door H un
ter Douglas.
In de fabriek werden d e  electrolyse- 
ovens bezichtigd. H iervan zijn er 512 
aanwezig, ondergebracht in 4 gebouwen, 
die 450 m eter lang en 40 m eter breed 
zijn. D e geweldige stroom sterkten in de 
nabijheid van deze ovens werd onder
vonden door het aantrekken van de sleu
tels die m en bij zich had. Als voor
zorgsm aatregel werden de horloges vóór 
de rondleiding in bew aring gegeven, 
daar deze doo r de geweldige magnetische 
velden van streek zouden geraken. H et 
vloeibare m etaal w ordt in de gieterij in 
’broodjesvorm ’ gegoten, doch staven van 
pl.m. 8 m eter lang en 0.8 m x 0.8 m 
worden ook geproduceerd. D e gehele 
procedure w ordt grotendeels door een 
com puter bestuurd, zodat op het eerste

gezicht de indruk gewekt werd dat de 
enorm e ovenloodsen praktisch verla
ten waren.
Aan de zuivering van de uitlaatgassen 
w ordt enorm  veel aandacht besteed. Er 
zijn 34 gaswassers in de nok van elk 
gebouw aangebracht. Het van de was
sers afkomstige w ater wordt gezuiverd 
van fluor en daarna opnieuw opgepom pt. 
Het fluor w ordt weer teruggewonnen. 
Rondom de fabriek, in een straal van 
18 km, staan m eetpunten opgesteld om 
eventuele luchtverontreiniging te kun
nen signaleren.
V oor de leden van de vereniging was 
deze excursie een zeer leerzame erva
ring om dat velen onbekend waren met 
de gang van zaken bij de produktie van 
dit metaal, dat steeds m eer en meer 
toepassing vindt in allerlei sectoren.
V oor de gelegenheid om deze excursie te 
mogen volgen, is de N V TS de directie 
van Pechiney dan ook ten zeerste dank
baar.

W P S .

EX CU RSIE N A A R D E N.V. 
K O N IN K L IJK E  M A A TSCH A PPIJ 
D E SC H ELD E’
N a afloop van de Algemene Ledenver
gadering op 24 april j.1., bracht een 40- 
tal leden een bezoek aan de N .V  K o
ninklijke M aatschappij ’De Schelde’ te 
Vlissingen.
N a ontvangst in het recreatiegebouw 
’Scheldekw artier’, werd een film getoond 
die een indruk gaf van de veelzijdige 
activiteiten van de Rijn-Schelde-Verolm e 
G roep, w aartoe de Kon. M aatschappij 
’De Schelde’ behoort.
H ierna werd het gezelschap in drie 
groepen gedeeld die respectievelijk een 
bezoek brachten aan de hellingen en 
scheepsbouwloods, de m achinefabriek en 
de tandwielenfabriek.
De beschikbare tijd liet helaas niet toe 
m eer afdelingen te bezoeken. V oor de
genen, die ’De Schelde’ voor de eerste 
keer bezochten, was het een vluchtige 
m aar interessante indruk van een indruk
wekkend bedrijf, voor wie reeds eerder 
met ’De Schelde’ kennis m aakte was het 
de moeite w aard te zien hoeveel hier 
veranderd is zonder dat het eigen ka
rak ter verloren is gegaan.
N a  afloop van de excursie bedankte de 
heer A. J. K raaijenbrink, vice-voorzit- 
ter van het hoofdbestuur, de heren rond
leiders en verzocht hun de directie van 
’De Schelde’ voor de geboden gelegen
heid dank te zeggen.
V erfrist door een kop thee vertrokken 
de deelnem ers per autobus naar Rot
terdam  terug.

A.J.K.

NEDERLANDSE 
VERENIGING VANTECHNICI 
OP SCHEEPVAARTGEBIED
N otulen  van de A lgem ene Ledenver
gadering gehouden op woensdag 24 april 
1974, om  11.00 uur in G rand H otel 
Britannia te Vlissingen.
Aanwezig: H oofdbestuursleden: ir. A. 
van der Toorn, voorzitter; de heer A.

J. Kraaijenbrink, vice-voorzitter Prof. ir. 
J. H. Krietemeijer, secretaris; de heer E. 
Botjc en de alg secretaris ing. W. P. 
Stiekema, alsmede de afgetreden pen
ningm eester ir. J. N. Joustra.
De heren J. G . F. W arris en ir. L. van 
der Tas gaven bericht van verhindering. 
Volgens de presentielijst aanwezig: 4 
hoofdbestuursleden, 60 gewone leden en 
3 belangstellenden, alsmede de heren J.
H. van Linschoten en A. Kransse van 
A ccountantskantoor M oret & Limperg.

Agenda:
I. Opening.
2. Notulen van de vergadering d.d. 25 

april 1973, gepubliceerd in ’Schip en 
W erf’ no. I I  van 25 mei 1973, pag. 
225/226.

3. Overzicht van het afgelopen vereni- 
gingsjaar.

4. Bespreking jaarstukken en vaststel
ling bestem ming saldo 1973. (Zie pu- 
blikatie in ’Schip en W erf’ no. 7 van 
29 m aart 1974). Het verslag van de 
accountants, A ccountantskantoor 
M oret & Limperg, ligt vanaf heden 
ter inzage ten kantore van het al
gemeen secretariaat en de afdelings- 
secretariaten te A msterdam en G ro 
ningen.

5. Aanwijzing accountants voor 1974.
6. Aanvullende begroting 1974 en be

groting 1975.
7. P rogram m a lezingen en excursies.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

1. Om 11.00 uur opent de voorzitter de 
vergadering met de opm erking dat hij 
hierbij voor het eerst de nieuwe voorzit
tersham er hanteert, een jubileum ge
schenk van de werf ’W ilton-Fijenoord’. 
Hij heet alle aanwezigen hartelijk wel
kom.

2. De notulen van de vergadering d.d. 
25 april 1973 worden ongewijzigd goed
gekeurd en getekend.

3. De voorzitter schetst een over
zicht over het afgelopen verenigings- 
jaar, waarin het 75-jarig bestaan 
werd gevierd en w aaraan door velen 
met genoegen werd deelgenomen. Ook 
werd op luisterrijke wijze het 3e lus
trum  van de afdeling ’G roningen’ her
dacht. Aan het 40-jarig bestaan van 
’Schip en W erf’ werd door bijdragen in 
het blad van verschillende autoriteiten, 
bijzonder cachet gegeven.
Een serie goede lezingen, bijgewoond 
door gespreide groepen belangstellen
den, werd georganiseerd. D oor de inte
ressante discussies na afloop van zulk 
een lezing blijkt wel dat hiervoor be
langstelling bestaat.
G econstateerd m oet worden dat het 
aantal leden terug loopt. De voorzit
ter vraagt de aanwezigen hun best te 
doen dat m eer jonge mensen zich aan
melden als lid.
In de contributie-betaling is praktisch 
geen achterstand. Op de in ’Schip en 
W erf gepubliceerde lijst van bestuurs
leden en functies is inmiddels een correc
tie te verm elden, n.1. het overnem en van 
de functie van de heer F. H. J. Diepe-
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rink als penningmeester van de afde
ling ’A m sterdam ’, door de heer G. Sta
pel.
Tevens memoreert de voorzitter het 
grote verlies door het overlijden van de 
heer ir. W. R. Kruseman.
Wat betreft de ons interesserende be
drijfstakken, constateert de voorzitter, 
dat de scheepsbouw goed is voorzien van 
opdrachten, hoewel men hier wel wat 
laat aan de m arkt is gekomen. De 
scheepvaart is een bedrijfstak met de 
nodige moeilijkheden. Op de regering 
is een beroep gedaan om faciliteiten te 
verlenen, teneinde de concurrentie met 
het buitenland te kunnen volhouden. 
De overheid is de scheepsbouw en 
scheepvaart wel gunstig gezind, hetgeen 
o.a. blijkt uit de onlangs gevestigde 
leerstoelen Scheepvaartkunde, bezet 
door de heren Prof. ir N. Dijkshoorn en 
Prof. ir. W. Langeraar. Tevens is met 
medewerking van de regering en scheep 
vaartkringen het N ederlands Maritiem 
Instituut opgericht, dat de research moet 
coördineren op scheepvaart- en scheeps- 
bouwgebied. Het instituut staat onder 
leiding van Prof. Langeraar.

4. Aan de orde zijn de jaarstukken. 
De heer C. van Dijk wil hieraan gaarne 
zijn toestemming verlenen en een com 
plim ent richten aan het adres van de 
afgetreden penningmeester, ir. J. N. Jou- 
stra, die kans heeft gezien om van 
1968 tot nu een tekort van ƒ 11.000,—  
geleidelijkaan weg te werken, zodat we 
uit de rode cijfers zijn gekomen. Het jaar 
1973 is voor ir. Joustra een succesjaar 
geweest. W aren er eerst nog plannen 
om de kosten van het 75-jarig jubile
um op de kapitaalsrekening te belasten, 
de heer Joustra heeft kans gezien om 
deze kosten op de lopende jaarrekening 
te houden.
Tevens heeft de heer Van Dijk w aarde
ring voor de accountants voor hun over
zichtelijk rapport. De heer Van Dijk con
stateert verlies op de effectenportefeuille. 
Voor de nieuwe penningm eester heeft hij 
een advies om de beleggingen goed in het 
oog te houden en bij uitloting opnieuw 
te beleggen. Hij stelt voor om de pen
ningmeester décharge te verlenen voor 
zijn beheer onder dank aan het bestuur. 
Dit wordt met applaus onderstreept.
De heer Joustra dankt de heer Van Dijk 
voor de lovende woorden en het hem 
verleende décharge. Hij heeft altijd met 
plezier het werk voor de vereniging ge
daan als lid van het hoofdbestuur. De 
stijgende lijn in de baten ligt ook aan 
ons allemaal. Het zuinige beleid van de 
alg. secretaris en de m edewerking van 
mej. Seegers wordt genoemd. Het ba
tig saldo is mede te danken aan de con
tributieverhoging. De peroneelskosten 
zijn gedaald doordat er nu m et een ty
piste m inder gewerkt wordt op het secre
tariaat; de adressering is buiten de deur, 
terwijl de jubileum kosten lager uitvie
len dan begroot was.
De voorzitter stelt voor om het batig 
saldo te brengen ten gunste van het 
eigen vermogen en décharge te verlenen 
aan de penningmeester. Dit voorstel 
wordt bij acclam atie aangenom en.

5. De voorzitter stelt voor om voor 
1974 wederom het accountantskantoor 
M oret & Limperg aan te wijzen als 
accountants. Hiermede gaat de vergade
ring akkoord.

6. Bij dit punt geeft de heer Joustra 
enkele correcties op de gepubliceerde 
cijfers van de begrotingen 1974 en 1975. 
D oordat in een vroeg stadium deze 
cijfers voor publikatie in ’Schip en 
W erf’ gereed moesten komen, blijkt nu, 
na nadere beschouwing, dat de raming 
van de contributies aan de lage kant 
was. Hij stelt voor om de volgende cij
fers in de begroting 1974 te wijzigen.

Contributies min. ƒ 13.000,—  wordt: 
min. ƒ 7.000,— .
ƒ 94.000,—  wordt: ƒ 100.000,— .
Totaal ƒ 149.000,—  wordt: ƒ 155.000,— . 
Voordelig saldo ƒ 3.900,—  wordt: 
/  9.900,— .
Contributies voor 1975 ƒ 93.000,—  
wordt: ƒ 100.000,— .
Totaal ƒ 146.000,—  wordt: ƒ 153.000,— . 
Nadelig saldo ƒ 2.000,—  wordt: voor
delig saldo ƒ 5.000,— .

De aanvullende begroting 1974 en be
groting 1975 worden aldus goedgekeurd.

7. Prof. Krietem eijer geeft een globaal 
overzicht van te verw achten lezingen, 
doch er m oet nog nader beraad gepleegd 
worden, alvorens to t publikatie van het 
program m a voor het volgende seizoen 
kan worden overgegaan. Met betrekking 
tot eventuele excursies stelt Prof. K rie
temeijer voor om de volgende Alge
mene Ledenvergadering in G roningen 
te houden en daaraan dan een excursie 
naar Centraalstaal en Bronsm otorenfa- 
briek te verbinden. Een andere moge
lijkheid is om b.v. in de buurt van Soes- 
terberg deze vergadering te houden, 
met een excursie naar het Instituut voor 
Zintuigfysiologie TNO. Hij m erkt op 
dat het organiseren van excursies een 
moeilijk punt is. H et bezwaar is dat aan 
onze excursies doorgaans wordt deelge
nomen door leden, ouder dan 60 jaar 
en daardoor voor de bedrijven com m er
cieel m inder aantrekkelijk is. H et is 
moeilijk om de jongere leden mee te 
krijgen naar een excursie, zodat het 
hoofdbestuur min of m eer besloten heeft 
zelf geen excursies m eer te organiseren. 
De afdelingen kunnen wat dit betreft 
natuurlijk zelf initiatieven nemen. Het 
bestuur houdt zich evenwel aanbevolen 
voor suggesties van de leden. 
G econstateerd is dat ons ledental ach
teruit loopt. E r was tot 1968 een stijging 
van het ledental waargenom en, doch 
daarna een daling. Aangedrongen wordt 
dat alle leden in hun omgeving p ropa
ganda m aken voor nieuw leden.
Van voorgenomen sam enwerking op het 
terrein van lezingen met het KIvI is 
niet veel terechtgekom en. Over dit on
derwerp zal één dezer dagen nog nader 
beraad worden gepleegd.
De voorzitter m erkt op dat door het 
bestuur in elke m aand een lezing wordt 
georganiseerd, doch eigenlijk m oeten de 
afdelingen zelf ook op dit terrein ac
tief zijn. Hij zou het op prijs stellen

indien uit de bedrijven mensen voor hun 
afdeling een korte voordracht zouden 
houden, gevolgd door een discussie 
over het onderwerp. Zodoende kan er 
een uitwisseling plaatsvinden van fou
ten en oplossingen hiervan uit eigen er
varing. De heer P. G. J. Hekkelman 
herinnert zich dat mensen van de Tech
nische diensten in Amsterdam en R otter
dam eenmaal per 2 maanden bijeenkwa
men om ideeën uit te wisselen. De heer 
Joustra zegt dat dit plaatsvond tussen de 
jaren 1950 en 1967, daarna was het af
gelopen. Hij heeft het steeds betreurd 
dat dit niet meer is voortgezet, doch 
is er van overtuigd dat zoiets in vereni
gingsverband moeilijk is te organiseren. 
Zulk een kring moet gelijkgerichte in
teressen hebben, ook in commercieel op 
zicht. De heer Van der T oorn meent 
dat één en ander ook komt door de 
inkrimping van het aantal rederijen en 
de mensen vaak overbelast zijn, w aar
door de animo, om ook buiten kan toor
tijd nog eens samen te komen, ver
dwijnt.
De heer Joustra zou de voorgenomen 
lezing over ’O ffshore-zaken’ wat vroe
ger in het seizoen willen doen houden 
in verband met de actualiteit hiervan. 
Prof. Krietem eijer zegt dat hiertegen 
geen enkel bezwaar is, doch hij heeft nog 
niemand op het oog die deze lezing zou 
kunnen houden. In Delft wordt over dit 
them a ook druk gesproken, zodat hij 
een een ander nog wil laten rijpen om 
goed gefundeerd voor de dag te komen. 
Hij denkt er zelfs over om zonodig een 
expert uit Noorwegen hiervoor aan te 
zoeken.

8. Rondvraag.
De heer J. A. F. Sandbergen vraagt of de 
vergaderingen te A m sterdam  nog op een 
andere dag zullen worden gehouden. De 
voorzitter antw oordt dat gebleken is dat 
de woensdag niet zo geschikt is, zodat er 
weinig anders overblijft om de vrijdag 
hiervoor te blijven houden. De heer A. 
G oedhart inform eert naar de ter gele
genheid van ons 75-jarig jubileum  in 
vooruitzicht gestelde beurs voor jonge 
studenten. De voorzitter antwoordt dat 
aan het Scheepsbouwkundig Gezelschap 
’Wiliiam F roude’ een bijdrage is ge
geven voor een lustrum viering, mede 
w aardoor er een goed symposium gehou
den is kunnen worden. M et betrekking 
tot een prijsvraag, w aarvan in de vorige 
alg. ledenvergadering is gesproken, is 
gebleken dat dit geen aantrekkelijke 
kanten heeft. Prijsvragen zijn niet meer 
in. M en moet niet iets introduceren 
w aaraan gevolg m oet worden gegeven 
op langere termijn.
De heer W. H. E link Schuurm an vraagt 
zich af of het teruglopen van het leden
tal niet te wijten is aan de moeilijke 
ballotage. Hij is voorstander van het toe
laten van m aritiem e mensen. De heer 
Van der Toorn repliceert dat onze ver
eniging een technische vereniging is, 
doch er is voldoende mogelijkheid voor 
niet louter technische mensen om als 
’belangstellende’ lid te worden.
Prof. K rietem eijer m erkt op dat onze
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vereniging van oorsprong voor scheeps
werk! uigkundigen werd opgericht en 
langzam erhand uitgebreid werd to t de 
toeleveringsindustrie, doch wel voor 
technische mensen. Deze kunnen ook in 
de nautische kringen worden gevonden. 
Het begrip technicus krijgt een ruim ere 
scope en dat zou de mogelijkheid schep
pen om  zonder de naam  van de ver
eniging te wijzigen, een ruim ere toela
ting te creëren. De heer Van der Toorn 
zegt dat er zich een nauw contact met 
het N ederlands M aritiem  Instituut gaat 
ontwikkelen, w aardoor de mogelijkheid 
openstaat dat ook de nautici m eer be
trokken worden bij onze vereniging.

9. Alvorens de vergadering te  sluiten 
wil de voorzitter de accountants be
danken voor hun goede werk. Hij heeft 
bijzondere w aardering voor de overzich- 
teiijke wijze w aarop het verslag is ge
m aakt. D it is de laatste Algemene Le
denvergadering die de heer V an der 
T oom  voorzit., aan het einde van dit 
ja a r zal P rof. ir. J . H . K rietem eijer het 
voorzitterschap van he t hoofdbestuur 
overnemen.
Aan alle aanwezigen w ordt hartelijk 
dank gezegd voor de getoonde belang
stelling. Om 12.00 uur wordt de ver
gadering gesloten.

AFDELING AMSTERDAM
Op v rijdag 29 maart 1974 kwam de afde
ling bijeen in het Geveke-Groenpolhuis. 
Aanwezig waren 40 leden, introducés en 
belangstellenden, benevens Capt. A. Aune 
van Norcontrol, Oslo, die een voordracht 
hield over het onderwerp ’Computerized 
anticollision and navigation systems’.
Mr. S. Johnson M. Sc. Nav. Arch. and Mar. 
Eng. van Norcontrol die een lezing zou 
houden over het onderwerp: ’Computerized 
engineroom automation and maintenance 
prediction’, was door een plotseling opge
komen griep gedwongen het hotelbed te 
houden. In zijn plaats werd de betreffende 
voordracht uitgesproken door de heer J. 
Noordegraaf van Radio Holland, welke fir
ma Norcontrol in Nederland vertegenwoor
digt.
Beide voordrachten werden verduidelijkt 
door lichtbeelden. Aan de op de met grote 
interesse gevolgde voordrachten volgende 
discussie werd deelgenomen door de he
ren M. Schaafsma, ir. A. v.d. Toorn, C. J. 
Claasen, Asser en Mulder.
Nadat alle vragen door de sprekers naar 
tevredenheid waren beantwoord kon de 
heer G. Stapel, optredende als voorzitter, 
te 21.15 uur tot sluiting van de bijeenkomst 
overgaan, na de heren Aune en Noorde
graaf dar.k te hebben gebracht voor hun 
zeer interessante voordrachten.

BALLOTAGE
De volgende heren zijn voor het gewoon 
lidmaatschap voorgedragen aan de Ballo- 
tage-Commissie:
A. P. D. BIESTERS

Oud-Scheepswerktuigkundige (met di
ploma Cl); Adj.-directeur P. J. Brand 
B.V. (Scheepsmotoren en Reparatiebe
drijf), Dordrecht Moye Keene 108, 
Klundert.
Voorgesteld door ing. W. P. Stiekema.

J. VAN BOVEN
Oud-Hoofdwerktuigkundige (met di

ploma C, volledig) Koninklijke Java- 
China Paketvaart Lijnen B.V. Amster
dam, Rembrandtsinge! 129, Rozenburg. 
Voorgesteid door ing. W. P. Stiekema.

H. VAN DONGEN
Oud-Scheepswerktuigkundige (akte N 
XIII); Leraar Hogere Zeevaartschool 
voor Scheepswerktuigkundigen, Am
sterdam. Prins Hendrikkade 59, Zaan
stad (Zaandam).
Voorgesteld door S. J. Kuiper.

J. P. DRIES
Oud-Scheepswerktuigkundige (met voli. 
diploma B); Assislent-bedrijfsieider 
Scheepsbouw Maatschappij ’Nieuwe 
Waterweg’, Schiedam. Van Bouters- 
hemstraat 18, Steenbergen.
Voorgesteld door R. M. van Oort- 
merssen.

N. M. MEINSMA
Hoofdwerktuigkundige Koninklijke Ja- 
va-China-Paketvaart Lijnen B.V. Blaau- 
boerperk 17, Drachten.
Voorgesteld door S. J. Kuiper.

Dr. Ir. M. W. C. OOSTERVELD
Onderdirecteur research en ontwikke
ling van het Nederlands Scheepsbouw
kundig Proefstation, Zwammerdam- 
taan 6, Bennekom.
Voorgesteld door Prof. dr. ir. J, D. 
van Manen.

Voorgesteld als belangstellende:
B. BOUTER

Adjunct-directeur Grindbagger Mij.
B.V. Ballast Mij. ’De Merwede’, Rot
terdam. Prinses Julianalaan 10, Maas
sluis.
Voorgesteld door D. Meenks, ir. C. 
Parlevliet en H. O. Sliep.

G. SMIT
Directeur J. Vroege B.V. (Aardolie- 

prod.), Papendrecht. Ringdijk 448, 
Slikkerveer 

Voorgesteld door D. Meenks, J. H. 
van Cappellen en R. Walvis.

Voorgesteld als junior-lid:
M. A. W. M. VAN HEES

Student a.d. Technische Hoogeschool 
Delft, afd. Scheepsbouwkunde, Van 
Hasseltlaan 648, Delft.
Voorgesteld door ing, W. P. Stiekema.

J. HUISMAN
Student a.d. Technische Hogeschool 
Delft, afd. Scheepsbouwkunde, Gast
huislaan 251, Delft.
Voorgesteld door ing. W. P. Stiekema.

J. A. KEUN1NG
Student a.d. Technische Hogeschool 
Delft, afd. Scheepsbouwkunde Roland 
Holstlaan 615, Delft-2204.
Voorgesteld door ing. W. P. Stiekema.

M. H. DE VRIES
Student a.d. Technische Hogeschool 
Delft, afd. Scheepsbouwkunde, Foul- 
keslaan 58, Delft.
Voorgesteld door ing. W. P. Stiekema.

Eventuele bezwaren, schriftelijk, binnen 14 
dagen aan het algemeen secretariaat, Post
bus 25123, Rotterdam.

NIEUWSBERICHTEN
PERSONALIA

Jubileum M M. H. Lips
Op 2 januari 1974 was de heer M. M. H. 
Lips, president-directeur van Lips B.V. te 
Drunen, 40 jaar als directeur verbonden 
aan het bedrijf.

Ter gelegenheid hiervan werd er op 8 mei 
jl. in het Lips Autotron te Drunen een re
ceptie gehouden.
Een zeer groot aantal zakenrelaties en 
vrienden van de heer Lips gaven aan de 
uitnodiging gehoor om hem te complimen
teren.
Ter gelegenheid van dit jubileum werd een 
zeer fraai herdenkingsboek uitgegeven. 
Hierin vermeldt de heer Lips, hoe hij in 
1934, het totaal ontredderde bedrijf van 
zijn vader, de scheepsschroevengieterij M. 
Lips te ’s-Hertogenbosch, weer op poten 
moest zetten.
En nu, 40 jaar later, geldt de Lips-Grocp 
als relatief één der grootste ondernemingen 
ter wereld op het gebied van scheepsvoort
stuwing, met een personeelsbestand van bij
na 2.500 mensen.
Naast de bekende vestigingen in Nederland 
telt de Lips-Groep nog 15 vestigingen in 
het buitenland die zich geheel, of voor
namelijk bezig houden met de produktie, 
reparatie of verkoop van Lips-scheeps- 
schroeven; met daarnaast nog 3 vestigingen 
die op andere terreinen werkzaam zijn.
Wij wensen de heer Lips, mede namens de 
Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied, waarvan hij reeds vele 
jaren lid is, van harte geluk met dit ju
bileum.

W.P.S.

INA-25 jaar
Op vrijdag 10 mei 1974 vond in De Doelen 
te Rotterdam een drukbezochte receptie 
plaats ter gelegenheid van het 25-jarig ju
bileum van de Internationale Navigatie Ap
paraten B.V., alsmede van haar directeur, 
de heer ir. J. Vollebregt.
In het huisorgaan van de INA schrijft de 
heer Vollebregt onderstaand brokje his
torie:
Als zich ergens op scheepvaartgebied een 
stormachtige ontwikkeling heeft afgetekend 
dan is dat wel op het gebied van de clek- 
tronika.
In de achter ons liggende vijfentwintig ja
ren zijn wij immers getuige geweest van 
de meest moderne ontwikkelingen die de 
elektronika ten behoeve van de scheep
vaart heeft ondergaan.
In de eerste plaats heeft de scheepvaart 
zèif zich in de na-oorlogse periode specta
culair ontwikkeld.
Zo lazen wij in 1947 dat in de Verenigde 
Staten de grootste tanker ter wereld zou 
worden gebouwd: 28.000 ton! Nu vinden 
wij het al normaal als ze tienmaal zo groot 
zijn.
Vele nieuwe landen gaan deelnemen aan 
de internationale scheepvaart. Ook de Ne
derlandse havens komen langzaam tot ont
wikkeling.
Onze koopvaardijvloot bestaat in dat jaar 
uit ruim 900 schepen met een capaciteit van 
2,5 miljoen ton.
In 1960 zijn deze cijfers praktisch ver
dubbeld en Nederland staat op de negende 
plaats van de wereldranglijst. In 1973 neemt 
Nederland de dertiende plaats in met een 
vloot van 1369 schepen en 5 miljoen ton 
bruto.
Het aantal eenheden is minder, doch de 
schepen op zichzelf zijn groter geworden! 
Rotterdam ontwikkelt zich tot ’s werelds 
grootste en belangrijkste havenstad en ver
leent toegang tot nieuwe verschijningen in 
de scheepvaart: roll on-roll off diensten, 
lash-schepen, containerschepen en last but 
not least mammoettankers.
Bezochten in 1949 nog ruim elfduizend 
schepen de Rotterdamse haven, in 1973 
waren dat er meer dan driemaal zo veel!
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In 1950 wordt gesproken over 'een proef 
met een radar op een boot van de Rot
terdamse havendienst om te onderzoeken of 
het mogelijk is zeeschepen naar een boei of 
kade te loodsen met sleepboten, die voor
zien zijn van korte-afstand radar’. Thans 
wordt al weer gesproken over vervanging 
van de gehele havenradarketen!
Nieuwe havens, nieuwe waterwegen, nieu
we navigatiesystemen, booreilanden, een 
steeds grotere belangstelling van de mens
heid voor de zee en haar bodem, het zijn 
alle ontwikkelingen waarbij ook INA is 
meegegroeid.
Zo ontwikkelde zich de visserij van de een
voudige haringlogger en trawler tot een be
drijf met moderne kotters en hektrawlers, 
uitgerust met de meest uiteenlopende vor
men van elektronika: radiotelefonie, echo
loden, radar, Decca navigator, automa
tische stuurinrichtingen en soms nog sonar. 
En dat alles grotendeels getransistoriseerd 
en in solid-state uitvoering, het buizen- 
tijdperk is immers praktisch voorbij!
Ook kustvaarders sleepboten, baggervaar- 
tuigen en dergclijke gaven op de brug een 
metamorfose te zien.
In het begin van de vijftiger jaren begon 
zich de radar voor Rijn- en binnenvaart te 
ontwikkelen en enkele jaren later de mari- 
foons voor grote vaart en binnenvaart.
Steeds grotere en snellere Rijnschepen en 
niet te vergeten de duwvaart, maken een 
gretig gebruik van de moderne elektronika, 
waartoe ook de automatische piloot be
hoort.
Voor de eerste Decca radars, waarvan ve
len zich de bekende ’dubbele kaasantenne’ 
nog zullen weten te herinneren, moest men 
zo’n vijfentwintig tot veertigduizend gulden 
neertellen.
Voorwaar geen kleinigheid — en dat in die 
tijd!
Met een vijf inch beeldbuis, waarop een 
lens, vonden deze eerste radars reeds hun 
weg naar grote én kleinere schepen.
De huidige zeevaart, met zijn snellere en 
grotere schepen heeft ten behoeve van een 
veilige navigatie de beschikking over o.a. 
de Decca True Motion radars en anti-colli- 
sion radars, waarbij transistoren en solid 
state radars met modulaire opbouw en ge- 
integreerde schakelingen, MOS, FET en 
ander elektronisch jargon hun plaats op 
grote schaal hebben gevonden. Het Decca 
navigatiesysteem kan in steeds grotere ge
bieden worden gebruikt.
Satelliet plaatsbepaling en doppler sonar 
behoren intussen ook tot het werkterrein 
van INA ten behoeve van een bedrijfstak 
die steeds meer elektronisch bewust wordt. 
En zelfs vond de elektronika haar weg 
naar de machinekamer met het Decca Isis 
systeem voor elektronische bewaking van 
de voortstuwingsinstallaties, generatoren, 
pompen en dergelijke.
Een andere activiteit waar INA een be
langrijk aandeel in heeft gehad ligt op het 
terrein van de ’survey’.
Met de precisie plaatsbepalingssystemen 
Decca Hi-Fix en Sea-Fix en de daarbij be
horende randapparatuur ten behoeve van 
waterbouwkundige en hydrografische werk
zaamheden begaf INA zich op een ander 
gebied en speelde zij een belangrijke rol bij 
de toepassing ervan.
Ook daar treffen wij ontwikkelingen aan 
voor grotere nauwkeurigheden, snellere en 
betere informatie, tot het automatisch te
kenen van dieptekaarten toe.
In nauwe samenwerking met Decca en INA 
richtte de Nederlandse overheid de Decca 
Holland chain op met als doel de veilige 
navigatie in de Zuidelijke Noordzee.

Het zijn allemaal ontwikkelingen waarvan 
bedrijf en medewerkers niet alleen getuige 
zijn geweest, maar die ze ook intensief 
hebben belééfd.
Na een bescheiden beginperiode in een his
torisch Amsterdams grachtenhuis volgde in 
1957 de verhuizing naar de wereldhaven 
Rotterdam.
Daar zette de expansie van INA zich op 
grote schaal voort tot een bedrijf van zo'n 
175 medewerkers en een tiental service de
pots langs de gehele kust. Met het devies 
'het schip moet varen’ in haar vaandel heeft 
ons bedrijf zich sinds haar oprichting tot 
taak gesteld de internationale scheepvaart 
een moderne service organisatie ter beschik
king te stellen.
Door een intensief opleidingsprogramma 
houdt het technisch peil van INA gelijke 
tred met de moderne elektronische ontwik
kelingen.
Richten wij ons thans op de toekomst, een 
toekomst die zich wellicht sneller zal ont
wikkelen dan de afgelopen periode van vijf
entwintig jaar te zien heeft gegeven.

J. Barcndregt
De heer J. Barendregt is benoemd tot di
recteur van Atlas Copco Nederland b.v.
Hij volgt in deze functie de heer Th. J. 
Dietz op, die directeur is geworden van 
Atlas Copco Tools AB te Stockholm.

J. de Jong
Met ingang van 1 mei 1974 is de heer J. de 
Jong benoemd tot hoofdredacteur van Dag
blad Scheepvaart.
Hij volgt in deze functie de heer H. van 
Hoek op, die bijna een kwart eeuw hoofd
redacteur van D.S. is geweest.
Onder de signatuur (vhk) schreef de heer 
Van Hoek veel artikelen voor ’Schip en 
W erf, evenals de heer De Jong, waarvan 
artikelen getekend (JJ) nu regelmatig in 
ons blad verschijnen.

Wisseling havenmeester
Burgemeester en wethouders van Amster
dam hebben op zijn verzoek eervol ontslag 
verleend aan de Havenmeester te Amster
dam, de heer H. A. Komdeur.
Als opvolger van de heer Komdeur hebben 
burgemeester en wethouders benoemd de 
heer C. J. Muilwijk. De heer Muilwijk was 
gezagvoerder bij de Nedlloyd (vroeger de 
Rotterdamse Lloyd).
De heer Muilwijk heeft op 13 mei 1974 zijn 
functie aanvaard.

Koninklijke onderscheidingen
Benoemd tot:
Ridder in de orde van de Nederlandse 
Leeuw:
W. Veder, directeur N.V. Maatschappij 
Zeevaart, Rotterdam.
Officier in de orde van Oranje Nassau:
A. de Neef, voorzitter van de raad van 
bestuur van de Kon. Adriaan Volker 
Groep; E. J. van Dijk, directeur Scheepv. 
Vereniging Noord, Amsterdam en J. J. 
Verbaan, inspecteur nautische dienst bij de 
NSU.
Ridder in de orde van Oranje Nassau: 
J. G. Viëtor, oud-gezagvoerder bij de NSU; 
H. Spruyt, hoofdwerktuigkundige bij de 
NSU en J. R. Madiol, hoofd technische 
diensten van de schepen van Noordzee 
Veerdiensten.

Technische Hogeschool Delft
Geslaagd voor Iret Doctoraal-examen 
Wiskundig Ingenieur
H. Veldhorst, Velsen 
A. J. v.d. Burg, Hengelo

Geslaagd voor het üoctoraal-examen 
Natuurkundig Ingenieur 
J. H. F. van Apeldoorn, Eindhoven 
P. Breuning, Delft
P. G. van Engen, Rotterdam (met lof)
J. A. Glas, Kapelle
P. M. Goossens, ’s-Gravenhage
A. A. Holst, Arnhem
J. W. Poort, Delft
Geslaagd voor hel Doctoraal-examen 
Metaalkundig Ingenieur 
A. van Dalen, Irnsutum 
J. van Voorst, Capelle a /d  IJssel 
F. P. E. Westendorp, Nistelrode

Technisch Bureau Van Rijn B.V.,
Rotterdam
Ten einde werkzaamheden aan en aan
leg van leidingen ten behoeve van brand- 
blusinstallaties nog efficiënter te kun
nen uitvoeren werd door Technisch Bu
reau Van Rijn B.V., met ingang van 1 
april 1974, een dochteronderneming op
gericht onder de naam: Van Rijn Pijplei
dingen B.V. eveneens gevestigd Katshoek 
41 te Rotterdam. Genoemde firma zal 
zich bezighouden met aanleg cq. reparatie 
van leidingwerk ten behoeve van alle 
soorten brandblusinstallaties.
De werkzaamheden zullen kunnen worden 
uitgevoerd los van Technisch Bureau Van 
Rijn B.V., welke firma reeds jaren is ge
specialiseerd in onderhoud en nieuwle- 
vering van brandblusinstallaties en appara
tuur aan boord van schepen.
Ten einde een betere en snellere ser
vice in het havengebied van Antwerpen 
te waarborgen, werd door Technisch Bu
reau Van Rijn B.V., met ingang van 1 mei 
1974, een volledige dochteronderneming 
te Antwerpen gevestigd.
Deze dochteronderneming onder de naam 
Technisch Bureau Van Rijn P.v.b.A. is 
gehuisvest aan de Oosterweelsesteenweg 
208, te Antwerpen in het hart van het 
havengebied.
De firma, welke onder leiding staat van 
de heer J. A. F. van Rijn Junior, zal zich 
evenals het moederbedrijf, bezighouden 
met onderhoud, reparatie en levering van 
alle soorten brandblusapparatuur en red
dingsmiddelen aan boord van schepen.
Ook hier is een dag- en nacht-service ge
waarborgd.

Metaalinstituut TNO, Apeldoorn
Numerical Control
Geruggesteund door de overweldigende 
belangstelling voor het eerste NC-sym- 
posium dat de NCNC en het Metaalin
stituut TNO vorig jaar in de Eindhovense 
TH organiseerden, wordt dit jaar op 30 
mei een NC-symposium georganiseerd. 
Deze keer is de plaats van samenkomst 
het Auditorium van de Technische Hoge
school te Delft.
De aanvang is gesteld op 9.30 uur; de 
kosten van deelneming zijn ƒ 60,—, voor 
docenten en studenten bij het technisch 
onderwijs wordt een korting verleend van
ƒ30,—.

De NCNC (Nederlandse Contactgroep Nu
merical Control, een contactgroep gericht 
op de NuBe-problematiek binnen de Ver
eniging voor Werkplaatstechniek) werkt 
voor dit symposium samen met het Metaal
instituut TNO te Apeldoorn.
Het volgende programma is samengesteld:
's Morgens
’De metaalindustrie in Europa vanuit Ne
derland gezien’, door drs. A. G. van der 
Eijden, FME.
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'Investeringen in numerieke besturing in 
het huidige financiële en economische kli
maat’,
door prof. L. Traas, hoogleraar Vrije Uni- 
versiteit van Amsterdam.
’s Middags
’Kenmerken van de belangrijkste graden 
van automatisering tussen Read-Out en Di
rect Numerical Control (DNC)’, 
door dr. ing. Th. H. Kuhnert, directie Dec
kel AG, München, (voorheen: Techn.
Dir. Heidelberger Schnellpressen). 
’Economische aspecten van de NuBe- 
freesmachine’,
door ir. L. J. Pigeaud, Fokker. 
'Mogelijkheden tot verder optimaliseren bij 
gebruik van NuBe-machines’, 
door ing. C. van den Berg, Cincinnati.
Inlichtingen
Secretariaat NCNC, Postbus 541, Apel
doorn, tel. (05760) 7 33 44, tst. 2036 (mej. 
Stibbe)

Nederlands Instituut voor Lastechniek, 
’s-Gravenhage
Het Nederlands Instituut voor Lastech
niek (NIL), organiseert in samenwerking 
met ESAB op woensdag 5 juni 1974 in 
het Jaarbeurs Vergader-Congrescentrum te 
Utrecht een voordrachtenmiddag over de 
onderwerpen:
Ergonomische aspecten bij de ontwikke
ling van semi-automatische lasapparatuur 
en
Mechanisering van het lassen en het aan
deel van de fabrikant van lasapparatuur.
De toegang tot deze voordrachten is koste
loos.
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij het 
NIL, Laan van Meerdervoort 2-B te 
’s-Gravenhage, tel. 070-60 09 37.

Beschikking bijdrage technische voor
zieningen zee- en kustvissersvaartuigen
In de Nederlandse Staatscourant van 2 
mei 1974 — nr. 84, wordt het besluit van 
de minister van Landbouw en Visserij ge
publiceerd, om in het kader van de maat
regelen ter verbetering van de structuur 
van de Nederlandse Visserij in de daar
voor in aanmerking komende gevallen bij
dragen toe te kennen , voor het treffen van 
technische voorzieningen ten behoeve van 
zee- en kustvaartuigen. Genoemd worden 
o.a. bijdragen van ƒ 15.000,— voor een 
sonarinstallatie, van ƒ 12.500,— voor een 
complete netsonde installatie, van 
ƒ 10.000,— voor een hydraulische of elek
trische nettenrol en een bedrag 
van ƒ 100.000,— voor het aanschaffen en 
installeren van een voorziening die het 
mogelijk maakt het gebruik van gasolie 
als brandstof te vervangen door het ge
bruik van zware olie.
De aanvragen voor de bijdrage moet uiter
lijk 31 augustus 1974 bij de directeur 
van de visserij worden ingediend.

Instituut voor Scheepvaart en 
Scheepsbouw, Rotterdam
In april 1974 bedroeg het aantal bezoekers 
aan het museum 2.568 en aan de biblio
theek 78. Voorts werden er 2.097 boeken 
uitgeleend en 220 inlichtingen verstrekt.

Nieuwe opdrachten
Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en 
Scheepswerven N.V. deelt mede dat Dok
en Werf-Maatschappij Wilton-Fijenoord B.

V., lid van de RSV-groep opdracht heeft 
ontvangen van Bouboulina Shipping S.A., 
Panama voor de levering van een 51.000 tdw. 
bulkcarrier (werf nr. 807).
De voornaamste technische kenmerken van 
het schip zijn:
lengte over alles 205.47 m, lengte tussen 
de loodlijnen 194.62 m, breedte 29.87 m, 
holte 17.07 m, diepgang 12.34 m, vermo
gen van de Dieselmotor 13800 apk.
Levering van het schip zal in december 
1975 plaatsvinden.

Tewaterlatingen
9 maart 1974 is met goed gevolg tewa- 
tegelaten de chemicaliëntanker Delchint 
Bearn, bouwnummer 702 van Scheeps
werf ’De Waal’ B.V. te Zaltbommel, be
stemd voor Société Navale Chargeurs Del- 
mas-Vieljeux te Parijs.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 104,00 m, 
breedte 16,50 m, holte 8,80 m. In dit schip 
worden de volgende motoren geïnstal
leerd:
— twee 4-takt enkelwerkende Crepelle- 
motoren van het type 16 PSN S R R, 
elk met een vermogen van 3000 pk bij 
850 omw/min;
— twee 4-takt, enkelwerkende Crepelle- 
motoren van het type 6 SNSR, elk met 
een vermogen van 850 pk bij 750 omw/ 
min.
De chemicaliëntanker Delchim Bearn 
wordt gebouwd onder toezicht van Bu
reau Veritas voor de klasse: 1 3/3E Trans
port de produits chimiques, transport de vin, 
huiles comestibles, huile de palme, pétro- 
lier — Haute mer Glacé III AUT.

12 april 1974 is met goed gevolg tewater- 
gelaten de zeesleepboot Dinmnt, bocw- 
nummer CO. 819 van IHC Verschure B.V. 
te Amsterdam, bestemd voor Sudo Im
port te Moskou.
Deze bergingssleepboot maakt deel uit van 
een serie van 4 grote zeeslepers voor 
Russische rekening en is speciaal ver
sterkt voor de vaart in ijs. De voort- 
stuwingsinstallatie is vrijwel geheel geau
tomatiseerd.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 66,15 nr,
breedte 12,80 m, holte 7,10 m.
In dit schip worden geïnstalleerd twee 2- 
takt, enkelwerkende Smit-Bolnes-motoren 
van het type L 308 HDK, elk met een 
vermogen van 3400 pk bij 372 omw/min. 
De bergingszeesleepboot Dimant wordt 
gebouwd onder toezicht van Bureau Veri
tas..

27 april 1974 is met goed gevolg tewater- 
gelaten de motorsleepboot bouwnummer 
109 van Peters’ Scheepsbouw N.V. te Kam
pen, bestemd voor de heeer H. Verschoof 
te Diepenveen.
Hoofdafmetingen zijn; lengte 27,10 m, 
breedte 8,50 m, holte 4,40 m.
In dit schip wordt geïnstalleerd een 2- 
takt, enkelwerkende Brons-motor van het 
type 16 GV-H met een vermogen van 
2000 pk bij 375 omw/min.
De zeegaande motorsleepboot bouwno. 109 
wordt gebouwd onder toezicht van Bureau 
Veritas voor de klasse: I 3/3 E >{« Remor- 
queur — Heute mer.

Eind 1972 en begin 1973 ontving IHC 
Holland van de China National Machinery 
Import and Export Corporation in Peking 
de opdrachten voor de levering van vier 
sleepzuigers, elk met een laadruiminhoud 
van 4500 m. De bouw geschiedt in de 
schepenhal van IHC Smit in Kinderdijk in 
een tempo waarbij elke drie maanden één

te water wordt gelaten. De tewaterlating 
van de eerste van het viertal was op vrij
dag 3 mei j.l. De doopplechtigheid werd 
verricht door Mevr. Hao Te-ching, echtge
note van de Ambassadeur van de Volks
republiek China in Nederland. Het schip 
zal — tot de officiële overdracht t.z.t. in 
China — het bouwnummer C0823 als 
naam dragen. Op de helling in de nieuw- 
bouwhal is de bouw van het achterschip 
van de volgende sleepzuiger, de C0824 
intussen al in volle gang.
Hoofdafmetingen zijn lengte 94,00 m, 
breedte 17,20 m, holte 8.90 m.
In dit schip worden de volgende motoren 
geïnstalleerd:
— twee 2-takt, enkelwerkende Smit-Bol
nes-motoren van het type 306 HDK, elk 
met een vermogen van 2700 pk bij 375
omw/min;
— drie 2-takt enkelwerkende Bolnes-mo- 
toren van het type 3 DNL 150/600, elk 
met een vermogen van 450 pk bij 600 omw/ 
min voor de aandrijving van de genera
toren;
— twee 2-takt, enkelwerkende Bolnes-mo 
toren van het type 8 DNL 150/600, elk 
met een vermogen van 1200 pk bij 600
omw/min voor de aandrijving van de bag-
gerpompen.
De d.s. sleephopperzuiger CO 823 wordt 
gebouwd onder toezicht van Bureau Veri
tas voor de klasse: I 3/3 E ^  Drague por- 
teuse de déblais — Haute mer. Dragage 
a moins de 5 milles des cötes.

Op 11 mei 1974 werd op de Vcrolme 
Dok- en Scheepsbouw Mij. B.V. op het
eiland Rozenburg (lid van de Rijn-Schel
de-Verolme Groep) een voor Shell Inter
national Marine Ltd. in aanbouw zijnde 
mammoettanker tewatergelaten.
De 251.000 ton metende Lembulus ging zon
der enige plechtigheid te water aangezien 
het schip pas bij de overdracht zal wor
den gedoopt. Na de stapelloop werd op de 
vrijgekomen helling de kiel gelegd voor 
een mammoettanker van 318.000 ton, het 
grootste schip ooit in Nederland gebouwd. 
Het is eveneens een opdracht van Shell 
International Marine Ltd., Londen.

Hoofdafmetingen
lengte over alles 344,39 m, lengte tussen de 
loodlijnen 329,20 m, breedte naar de mal 
51,80 m, holte naar de mal 25,60 m, ont
werp diepgang 19,93 m, proeftochtsnelheid 
± 16 knoop, ladingcapaciteit ±  11.500.000 
cubft. =  328.000 m3 hoofdmachine Ver- 
olme/General Electric Stoomturbine.

Classificatie
Het schip zal gebouwd worden overeen
komstig de voorschriften en onder toe
zicht van Lloyd’s Register of Shipping. 
In toevoeging op deze classificatie zal het 
schip aan de navolgende eisen moeten vol
doen:
a. The International Loadline Convention 
of 1966
b. The International Convention for Sa- 
fety of Life at Sea of 1960
c. The Regulations Department of Trade 
and Industry
d. The Suez Canal Authority Rules of 
Navigation
e. The Classification Agency Regulations 
for the Certification of Cargo Gear

ALGEM ENE OMSCHRIJVING  
Het schip is een enkeldekschip zonder 
kampanje en bak en voorzien van twee 
zijlangsschotten en heeft haar accommo
datie, machinekamer en brug op het achter
schip. De ruimten onder het hoofddek wor

S en W. — 41e jaargang no. 11 — 1974 239



den verdeeld door schotten en dekken 
voor de volgende compartimenten:

Voorpiektank tot Piekdck: capaciteit ±
185.000 cubft. voor waterballast 
2 afzonderlijke kettingbakken 
Bootsmanhergplaats op piekdek vóór Ge
deeltelijke Cofferdam in voorschip boven 
piekdek ladingtanks: 1 — 5 
Sludgc tanks: ±  221.215 cubft.
Deeptank: ±  220.000 cubft.
Centr. tank 2WB. ±  615.000 cubft. 
Pompkamer voor ladingpompen met toc- 
gangstrunk naar hoofddek, daarboven toe- 
gangsdekhuis
Settlingtanks, in machinekamer achter 
pompkamer. Capaciteit ± 60.000 cubft. 
brandstof olie
Zij-oliebunkers, elk met toegangsluiken op 
hoofddek. Capaciteit totaal ± 373.000 cubft. 
voor brandstofolie
Achterpiek voor waterballast met een ca
paciteit van ±  77.000 cubft.

ACCOM M ODATIE  is geplaatst op het 
achterschip, in totaal 6 lagen, en is geheel 
voorzien van air-conditioning.
N AVIG A TIE- UITR USTING  zal uit mo
derne apparatuur bestaan zoals gyro-uit- 
rusting, radio-telegrafie en radio-telefoon- 
installatie, een echolood etc. in kaarten- 
kamer en stuurhuis.
TURBINE , een meerhuizigc turbine-set 
met dubbele reductiekast van het type 
Verolme/General Electric met een max. 
vermogen van 32.000 shp.
KETELS. De hoofdketels zijn van het 
type Foster Wheeler stralingsketel met de 
oververhitter in licentie door Verolme ver
vaardigd. Oververhitter uitlaatdruk 64 kg/ 
cm2. Oververhitter uitlaattemp. 513 gr. C.
TIJRRO-GEN ERATOR: Stroomvoorzie
ning d.m.v. 2 hoofdgeneratoren en 1 nood- 
generator 440 V — 60 perioden. Voor 
normaal bedrijf: 1 turbo-generator 1400 
kW. Voor ’stand-by’ 1 diesclgcdrevcn ge
nerator 1200 kW. Voor noodbedrijf 1 die- 
selgedrcven automatisch startende genera
tor van 100 kW.
LADING-SYSTEEM  wordt verzorgd door 
4 turbincgedreven centrifugaal ladingpom
pen, fabr. J M. W. De ladingafsluiters 
worden hydraulisch bediend. Voor bal
lasten 1 turbinegedreven ballastpomp en 
voor strippen 1 pomp.
BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE. 
Het schip is voorzien van een inert gas 
installatie voor de ladingtanks, foam 
installatie voor dek, eer. Halon 1301 
brandbliisinstallatie voor de machineka
mer en de pompkamer en een deadship 
foam installatie voor machinekamer en 
pompkamer.
M AC H IN E-INSTALLATIE. deze wordt 
geheel verzorgd door Verolme Machinefa
briek IJsselmonde B.V. te Rotterdam.

ELEKTRISCHE IN ST AL LA T IE  
De gehele installatie is uiterst modern van 
opzet en werd door Verolme Elektra B.V., 
Maassluis verzorgd.
Het hoofdschakelbord bevat 2 railsyste
men welke d.m.v. een koppelschakelaar 
met elkaar verbonden kunnen worden.
Eén der railsystemen wordt gevoed door 
de dieselalternator en is in normale toe
stand gekoppeld met het noodschakelbord.
Het ander railsysteem wordt gevoed door 
de turboalternator, hierop kan eveneens de 
walvoeding worden aangesloten.
De belangrijke gedupliceerde verbruikers

worden uit overweging van bedrijfszeker
heid over beide railsystemen verdeeld.
De verlichting staat functioneel zowel als 
esthetisch op een hog niveau. 
Vermeldenswaard is de speciaal voor na- 
vigatie-doeleinden op de brug geïnstal
leerde adaptatie verlichting alsook de 
hoofddek-verlichting, welke geschiedt d.m. 
v. 16 armaturen met elk twee 400 Watt 
hogedruk kleurgccompenseerde natrium- 
lampen, welke een lichtstroom van 75.000 
lumen per armatuur geven.
De gehele interne communicatie is functio
neel en modern van opzet.

AUTOM ATISERING
Vanuit de machinekontrolekamer kan de 
volledige machinekamer worden bediend. 
Dominerend in deze ruimte is de in nauwe 
samenwerking met Verolme Machinefabriek 
IJsselmonde door Verolme Elektra ont
worpen lessenaar.
De machine-installatie is grotendeels ge
automatiseerd en kan ook bediend worden 
vanaf de stuurhuislessenaar.

Verkochte schepen
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company, Rotterdam, is het 
Noorse m.s: Stavfoss verkocht naar Pana
ma, gebouwd in 1958, 2871 ton dw, single- 
decker, uitgerust met een 2740 pk Deutz- 
hoofdmotor.
De overdracht heeft bij Scheepswerf Boele 
te Bolnes plaatsgevonden en het schip is 
is herdoopt in Don Nicky.

Modernisering havenfaciliteiten op 
Curasao nodig
Door de groei van het scheepvaartverkeer 
op Curasao is het noodzakelijk gebleken 
de havenfaciliteiten te moderniseren en uit 
te breiden. Dit vereist kostbare infra
structurele voorzieningen en los daarvan 
brengt de bezetting van het loodswezen 
met bevoegde krachten ernstige problemen 
met zich mee. Wil de haven aantrekkelijk 
gemaakt worden voor overslaglading. dan 
dient een containerpier gebouwd te wor
den met kranen welke zijn ingesteld op 
een moderne los- en laadmethode. Op de 
plaats van de ladingsbehandeling, welke 
wordt geconcentreerd bij de Admiraal 
Brionswerven bestaat tevens behoefte aan 
een havengebouw van voldoende grootte 
waar ook de aanname, registratie en even
tueel de scholing van havenarbeiders kan 
plaatsvinden. (Amigoe di Curasao).
Antilliaaanse Nieuwsbrief no. 9-29 april 
1974.

Aker H-3 performance satisfactory
The Japanese Mitsui group is to deliver the 
first Aker H-3 rig built outside Europe. 
Skips A/S Kim (the Fearnley & Eger group) 
and Fred Olsen have, it is reported, ordered 
a rig for delivery in spring 1976. This be
comes the 54th drilling rig in which N or
wegian interests are involved, and the 26th 
Aker H-3 rig to be ordered.
The Aker group has also let it be known 
that, while there continues to be a big 
market for H-3 rigs, the group is less 
interested in actually doing the building 
itself. The groups capacity is committed 
until the end of 1976 and it is more 
willing to allow production on licence in 
other countries. The group, in co-operation 
with Det norske Veritas and the Christian 
Michelsen Institute of Bergen, has also 
been conducting an extensive series of

measurements with the first Aker H-3 plat
form to be delivered, ’Deep Sea Driller’, 
which is owned by the Deep Sea Drilling 
Company and is currently on hire to  Elf 
Norge. Although no final conclusions are 
possible after only two months of opera
tion, the stresses recorded are said to be 
within the range expected from the design 
calculations.
The rig’s performance, in both favourable 
and unfavourable weather conditions, both 
under way and when moored, is said to 
correspond closely to the model test re
sults. In favourable weather a speed of 
8 knots was attained using only the rig’s 
own propulsion. One hole has been drilled 
and a second is nearly completed. No 
downtime has occurred as a result of 
platform motion, design or technical faults, 
with the exception of 10 hours repair time 
for the drilling equipment. Some minor 
defects revealed will be corrected on the 
next platform !n the series.
One of the main objectives in the develop
ment of the H-3 was the attainment of high 
supply capacity. A maximum variable deck 
load of 2 350 tons was aimed at. The com
pleted rig, however, is some 500 tons heavier 
than predicted. The distribution of the addi
tional weight and considerable reserve capa
city means, however, that the maximum 
variable deck load has been reduced by a 
mere 150 tons to 2 200 tons, which conti
nues to compare favourably with other 
drilling platforms.

Shipboard noise to be reduced
The Norwegian Ship Research Institute and 
Det norske Veritas have commenced a 
comprehensive research programme with the 
object of reducing noise and vibration 
on board merchant vessels. The Royal N or
wegian Council for Scientific and Industrial 
Research has given the project 700.000 
kroner, and a corresponding sum has 
been provided by Norwegian shipowners 
and shipbuilders.
The project is planned to last for 2 years, 
and one aim is to produce a guide to ship
yards and shipowners on how to design 
ships with a view to reducing noise and 
vibration.

New type of lifeboat developed by 
Westermoen
Westermoen Hydrofoil A /S in Mandal. 
southern Norway, has concluded the final 
tests on the prototype of a new type of 
lifeboat intended for use by, among others, 
the merchant fleet. The craft, which is 
shaned like a bouy, is constructed of all
welded aluminium and is thermally insul
ated. The prototype has room for 12 men 
and is eauiped with the most modem radio 
communication equipment for rapid iden
tification and location. The craft also carries 
a telescopic mast for rotating lights and 
radar.
The craft is meant to be mounted on an 
eggcup-like stand on board a ship. The 
crew can, if necessary, seat themselves in 
the lifeboat, which will free itself with the 
aid of its own buoyancy. Tt will also be 
possible to launch the craft in the conven
tional fashion.
The new vessel had been developed by a 
group called ’Vrealiv’ and the prototype 
built at Westermoen. It is expected to be 
in nroduction and on the market during 
1974.
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