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Legt uw schepen op, maar haast u!
Eind januari waren er sinds het begin van 
de tankercrisis annuleringen binnenge
komen van nieuwbouworders voor 212 
tankschepen van 47,4 miljoen dwt.
In die maand alleen is de geannuleerde 
tonnage met 686.000 dwt toegenomen. 
De cijfers zijn verstrekt door E. A. Gibson 
Shipbrokers, Londen, die de situatie nu al 
geruime tijd zeer nauwkeurig volgt en ana
lyseert. Eveneens in januari werd nog eens 
ruim twee miljoen ton tankertonnage we
gens gebrek aan emplooi opgelegd, waar
door het totaal van december werd opge
voerd tot 48,2 rhiljoen ton aan het einde 
van januari; een volume dat verdeeld was 
over483 schepen. Hoewel de omvang van 
de beide categorieën in tonnage vrijwel 
gelijk is, lopen de aantallen schepen nogal 
uiteen. Dat is ook niet verwonderlijk, als 
men in aanmerking neemt, dat de annule
ringen doorgaans uitsluitend betrekking 
hebben op de VLCC- en ULCC-klassen. 
De derde wijze om de markt in evenwicht 
te brengen is door middel van verkoop aan 
sloperijen. Zo werden in januari 25 tan
kers van 777.091 dwt voor schroot van de 
hand gedaan; de grootste daarvan waren 
de ’British Ensign' van 76.000 dwt van de 
British Petroleum en de ’Zaphon’ van
69.000 dwt van de Shell. Inmiddels zijn in 
februari door de Duitse Esso ook twee 
middelmaat-tankers opgeruimd, namelijk 
de 'Esso Deutschland' en de ’Esso 
Bayern’, elk van 95.000 dwt -  de grootte 
waarvoor jaren geleden al het begrip su
pertanker werd ingevoerd. De schepen 
zijn verkocht aan de sloperij van Fhyeh 
Fheng Huat in Taiwan, een land waar in
middels al een belangrijke bijdrage is ge
leverd tot het herstel van het evenwicht in 
vraag en aanbod bij het olievervoer. 
Merkwaardig is, dat Esso het niet bij deze 
maat heeft gelaten; al in 1974 werden de

250.000-tonners ’Esso Bonn’ en 'Esso 
Hamburg' opgeruimd, gevolgd door drie 
schepen van elk 28.000 ton in 1975. Esso 
Tankschiff Reederei heeft nu nog een 
vloot van zeven schepen, met een tonnage 
van ruim 1 miljoen dwt.
De aanpassing geschiedt soms in bepaalde 
driehoeks-relaties: zo heeft de Arab Mari- 
time Petroleum Tanker Company 
(AMPTC) kortgeleden tegen betrekkelijk 
lage prijs een ULCC overgenomen, 
waarmee een Westduitse werf was blijven 
zitten, nadat de oorspronkelijke opdracht
gever Niarchos tot annulering was over
gegaan. Maar AMPTC heeft daarbij ge
lijktijdig twee eveneens in West-Duitsland 
geplaatste ULCC’s gehalveerd; d.w .z. 
een van de twee opdrachten is geannu
leerd, terwijl men voor zover het het 
tweede schip betreft, nog even wil af
wachten. Een soortgelijke transactie was 
onlangs aan de orde inzake een eveneens 
aanvankelijk door Niarchos bestelde 
ULCC, die door de reder C. Y. Tung van 
d.e betrokken Duitse werf is overgenomen. 
Alleen heeft Tung de ’compenserende an
nulering’ van een andere tanker niet in 
Duitsland, maar bij Sumitomo in Japan 
doorgevoerd: een schip van 496.000 dwt, 
dat in 1978 had moeten worden opgele
verd. De handeling is op zichzelf natuur
lijk bijzonder slim: er wordt één grote tan- 
kerorder geannuleerd; de daarvoor door de 
reder te betalen annuleringskosten worden 
(waarschijnlijk rijkelijk) gecompenseerd 
door het prijsvoordeel dat hij verwerft 
door een inmiddels afgebouwd tankschip 
te kopen (voor een appel en een ei), waar
mee de betrokken werf verschrikkelijk in 
haar maag zit.
Januari zag verder de annulering van een 
tanker van 272.000 ton voor Pao’s World 
Wide Navigation Company bij Mitsui en

van een schip van 138.000 ton, dat door 
Wah Kwong, Hongkong, in Oshima, Ja
pan, was besteld en in december 1977 had 
moeten worden opgeleverd. Ditlev- 
Simonsen heeft voorts van een order voor 
één 410.000-tonner een opdracht voor 
vier bulkcarriers van elk 33.000 dwt ge
maakt; de betrokken werf is opnieuw Mit
sui, die in maart 1978 had moeten opleve
ren. Interessant is ook de orderwijziging 
van British Petroleum, die twee in Japan 
geplaatste VLCC’s in vier semi- 
containerschepen laat omzetten. Vraag: 
wat moet een tankerrederij met container
schepen? Antwoord: niets, maar de moge
lijkheid deed zich voor om deze container
schepen uit te charteren aan de Liver- 
poolse Ocean Group, waarvan directeur 
Sir Lindsay Alexander verklaarde, dat het 
de maatschappij bijzonder goed uitkwam 
om een deel van de vlootvernieuwing al
dus te verwezenlijken, gezien het feit, dat 
de schepen in kwestie uiterst laag geprijsd 
waren. Terloops zij hier gemcld.dat Oc
ean het plan heeft om deze semi-
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containerschepen in te zetten op de 
West-Afrika route. Voor snel te lossen 
containers is het waarschijnlijk nog wel 
lonend om naar de vele door congestie 
geplaagde havens in West-Afrika te va
ren, zij het dat niet alle pogingen succes 
hebben, getuige het fiasco met de African 
Container Line (AFCL), waarvan vijf
honderd (geladen o f geloste containers, 
niemand weet het) op de kade van Lagos 
door de Nigeriaanse autoriteiten zullen 
worden geveild.
Zodanig wordt er dus onderhandeld, ver
anderd, geruild en geschoven om maar 
van die verschrikkelijke overtonnage in de 
tankvaart af te komen. Helaas, de vooruit
zichten zijn nog altijd niet bemoedigend. 
Deskundigen hebben ons weer voorge
houden, dat er van evenwicht in vraag en 
aanbod nog in het geheel geen sprake is; er 
moet dus nog meer van de markt verdwij
nen. De tankschepen, die niet meer gean
nuleerd konden worden en werden afge
bouwd, liggen nu bij vele tientallen op. De 
fjorden in Noorwegen zijn vol en ook in 
Zweden en Griekenland is geen of nauwe
lijks plaats meer. In het Verre Oosten is de 
situatie echter anders. In Singapore is op
gericht de maatschappij ’Seacare’. Het is 
een initiatief van de Singapore’se staats- 
werf Keppel, die met de plaatselijke cori-

sultants Seatrans Anchor een joint venture 
heeft aangegaan. Seacare wil 'absoluut 
veilige oplegfaciliteiten voor VLCC’s en 
ULCC’s verschaffen in de wateren rond 
Singapore', en naar het Engelse vakblad 
'Seatrade' meent te weten, is dit de eerste 
beroepsorganisatie van dit type ter wereld. 
Aanvankelijk had de regering van Singa
pore geweigerd om dergelijke faciliteiten 
ter beschikking te stellen, behalve aan 
schepen onder eigen vlag. Nu echter is 
men tot de ontdekking gekomen, dat er 
aan een dergelijke dienstverlening veel 
geld is te verdienen, en niet zonder reden, 
want nu Europa de tankers niet meer kan 
hebben, zullen sommige reders maar al te 
graag elders een tijdelijk 'onderdak’ voor 
hun kostbare schepen willen bespreken. 
W elnu, dat kan in een beschut gebied van 
ongeveer 20 km2 bij de westelijke en oos
telijke ankerplaatsen, nabij de 
raffinaderij-eilanden van Pulau Bukom en 
Pulau Ayer Chawan. Singapore berekent 
een basisprijs van S$ 936.000 voor een
200.000-tonner per jaar. Daarbij komen 
de havenkosten van S$ 360.000 en de 
onderhoudskosten die begroot mogen 
worden op S$ 35.000 per jaar. Een reder 
zou dus een>VLCC voor ruim S$ 1 milj. 
per jaar kunnen opleggen; zijn schip wordt 
dan goed verzorgd dn bewaald. Vööf Wfê

dit alles te duur uitkomt, kan misschien 
goedkoper terecht in Hongkong en zeker 
op de Philippijnen, welke eilandengroep 
zich uitstekend leent voor het opleggen in 
beschutte wateren. Er liggen er dan ook al 
heel wat, onder meer de allerjongste aan
winst van de BP, de 266.000 dwt-tanker 
'British R anger', die onmiddellijk na de 
oplevering naar Labuan ging, waar reeds 
twee zusterschepen liggen, de ’British Re- 
liance’ en de 'British Resource'. Ook de 
Shell heeft er wat heen gestuurd, wam 
voorlopig is er nog ruimte genoeg (42 
vierkante mijl) en de kosten zijn niet hoog. 
Naar verluidt, moet voor het opleggen 
slechts $ 0.06 per ton voor de eerste 
maand worden betaald en gaan de tarieven 
voor de daaropvolgende maanden met één 
dollarcent per ton omhoog. Dat heet met 
recht, opleggen voor een prik, en het zal er 
dan ook wel druk worden. De alomtegen
woordige reder Tung zou al een aantal van 
zijn schepen naar Labuan willen sturen. 
Ooit heeft er eens een Amerikaanse 
invasievloot voor Labuan gelegen; nu is 
het er weer vol van schepen, maar tussen 
de twee evenementen ligt een enorm brok 
geschiedenis.

DeJ.

BOEKBESPREKINGEN
'Ship Painting M anual' door ing. A. M. Berendsen. Uitgave 
Unieboek NV Bussum 1975. Afmetingen: 25 x  17 x 2,6 cm; 
197 blz.; geïllustreerd. Gebonden in linnen band, prijs ƒ 59,50. 
Bij De Boer Maritiem werd bovenstaand boek uitgegeven dat is 
opgezet bij het Verfïnstituut TNO. Het initiatief ertoe is genomen 
door de Kon. Ned. Redersvereniging, de Nederlandse Vereni
ging voor Onderzoek aan Scheepsverven, het Nederlands 
Scheepsstudiecentrum TNO en het Verfïnstituut TNO.
Een belangrijk werk is hiermede tot publicatie gebracht.
De informatie is waardevol voor allen die te doen hebben met de 
bescherming van aquatische drijvende en varende constructies en 
andere maritieme objecten die door verfsystemen moeten worden 
beschermd.
In 9 hoofdstukken is aandacht geschonken aan de onderwerpen:
-  bescherming van onderdelen van scheepsnieuwbouwconstruc- 
ties
-  oppervlaktebehandeling
-  verven en verfsystemen
-  grondlagen (shop primers e.d .)
-  opslag en verwerking van verven
-  onderhoud
-  verfcontracten en specificaties
-  kathodische bescherming
-  veiligheid en gezondheid.
Het boek is in de Engelse taal geschreven en daardoor zal het 
zeker aan waarde winnen in internationaal opzicht.
Zeer aan te bevelen voor scheepsbouwers. reders en allen die met 
zeegaande constructies hebben te maken.

Prof. ir. J. H. Krietemeijer

'Hulp- en bijwerktuigen’, zesde druk, door P. Gerritsen, A. F. 
van Maurik en W. H. van der Velde. Verschenen in 1975 bij 
N .V . Uitgeverij Nijgh & van D itm arte 's-Gravenhage. Afm. 16 
x  24,5 cm . 477 b lz., 316 figuren. Prijs, gebonden, ƒ 77,50.

Bij de in 1949 verschenen eerste druk werd dit boek als vervanger 
van deel III van het werk ’Scheepswerktuigkunde’ door Prof. A. 
D. F. W. Lichtenbelt aangekondigd, bestemd voor de voorbe
reiding tot de diplom a’s A. M ., B. M ., VD, A. B en (gedeelte
lijk) C.
In de sindsdien verstreken jaren zijn de volgende drukken steeds 
aangepast aan de snelle ontwikkelingen, die ook de hulp- en 
bijwerktuigen aan boord van de schepen hebben ondergaan. 
Uitgebreid komen deze werktuigen in behandeling in de 10 
hoofdstukken: Pompen -  Oliereinigers, lenswaterreinigers. 
scheepsverbrandingsovens en koelers -  Verdampers, destilleer- 
toestellen en voedingwatervoorwarmers -  Stuurmachines -  Hef
werktuigen — Tommachines -  Lens- en ballastinrichtingen - 
Koelmachines -  Luchtbehandeling -  Brandbeveiliging.
Het laatste hoofdstuk behandelt het machine-dagboek.

Een 9-tal tabellen is opgenomen voor symbolen, koelgassen, 
zoutoplossingen, waterdampspanningen en droge/natte boltem- 
peraturen. Het werk munt uit door duidelijke figuren, prettig 
leesbare tekst en perfecte druk op kunstdrukpapier. Ook voor de 
ervaren scheepstechnicus een boek om geregeld ter hand te ne
men, teneinde zijn kennis op te frissen. Aanbevolen!

J. N. Jousto



De tekenkamer, een achtergebleven sector in het produk- 
tieproces?

Voordracht gehouden voor de Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied, gehouden te Groningen, Rotter
dam en Amsterdam resp. op 3 juni, 18 september en 3 oktober 
1975.

INLEIDING
Het ontstaan van tekenkamers in de om vang, zoals wij die nu 
kennen heeft de leiding van ondernemingen voor geheel nieuwe 
problemen geplaatst.
Wat weten we van de produktiviteit van deze afdeling?
Is de organisatie opgewassen tegen de grote druk die veelal op 
deze afdeling wordt uitgeoefend?
Zijn de vele klachten op het tekenwerk terecht?
Hoe voorkomen we het grote verloop in deze afdeling?
Deze vragen en nog veel meer worden regelmatig gesteld, maar 
de antwoorden kunnen wij niet o f moeilijk geven.
Het is trouwens opvallend, hoe weinig aandacht deze 
’produktie-afdeling’ onterecht in de literatuur krijgt.
De ’produkten’ van de tekenkamer (tekeningen, lijsten e.d .) 
blijken echter van grote invloed te zijn op alle overige produktie- 
afdelingen en de op de tekenkamer genomen beslissingen kunnen 
enorm verstorend werken op het totale proces.
Onderzoekingen op tekenkamers brengen echter duidelijk aan het 
licht dat er algemene kenmerken zijn die vrijwel voor iedere 
tekenkamer opgaan.

Isolement
De huisvesting is vaak erg gebrekkig, veelal ver van het overige 
produktiegebeuren. Er is in een aantal bedrijven zelfs sprake van 
een drempelvrees, waardoor het contact met andere afdelingen 
zeer incidenteel is. De naam is ook al niet erg gelukkig; er zijn 
meestal maar drie ’kam ers’ in een bedrijf: de directie ’kam er’, de 
koffie ’kam er’ en de teken ’kam er’ .

Verouderde opleiding
Het is een algemeen verschijnsel dat het onderwijs de snelle 
ontwikkelingen maar moeilijk kan volgen. Voor het tekenonder
wijs geldt dit in het bijzonder, omdat vanuit het bedrijfsleven 
weinig impulsen komen tot een andere aanpak. De kritiek die wij 
op het tekenwerk in het algemeen kunnen geven, zal in even grote 
mate, en misschien wel in grotere mate, ook gelden voor de 
tekeningen die op school worden vervaardigd en die met hoge 
cijfers worden gewaardeerd.

Achtergebleven organisatie
In de produktiesector wordt nadrukkelijk geëxperimenteerd met 
andere structuren, andere wijze van leidinggeven en gerichte 
taakverdeling. Op de tekenkamer treffen we veelal verouderde 
structuren aan, waardoor weinig of geen impulsen ontstaan tot 
andere en betere vormen van samenwerking.

Traditionele werkwijzen
Terwijl zich in het gehele produktieproces rigoreuze veranderin
gen voltrekken, zowel op het technische, economische als orga
nisatorische vlak, is de werkwijze op de tekenkamer vrijwel stil 
blijven staan. Vergelijking van tekeningen van tientallen jaren 
terug en nu laat duidelijk zien, dat er fundamenteel niets gewij
zigd is in de aanpak en uitvoering.

door de heren P. Danz: lr J. van Santen en P. C. Danz 
organisatie-adviseurs B.V . en A. van der Vlies: Organisatie- 
Adviesbureau Ydo B.V.

Tekenen is nog steeds een arbeidsintensief proces
De toegenomen belangstelling om aandacht te besteden aan het 
tekenproces is zeker veroorzaakt door de sterk toegenomen loon
kosten in de achter ons liggende jaren.
In andere produktieprocessen heeft dit geleid tot fundamenteel 
onderzoek, resulterend in sterk vereenvoudigde fabricageproces
sen, automatisering en andere vormen van taakverdeling. In de 
fabriek leidde dit o .a. tot werkvoorbereiding, planning en ge- 
reedschapontwikkeling.
In het verleden zijn wel pogingen ondernomen om met de be
staande kennis van andere processen en onderzoekmethoden ook 
de tekenkamers te lijf te gaan. Dat deze pogingen weinig succes 
hebben gehad is duidelijk te constateren en achteraf ook wel 
verklaarbaar.
We zullen pas met succes iets kunnen ondernemen, indien we een 
helder inzicht hebben in het totale tekenproces. Op basis van deze 
inzichten zal het pas mogelijk zijn principes en/of richtlijnen te 
ontwikkelen voor de aanpak van tekenwerk en daaruit mogelijke 
procedures en samenwerkingsvormen op te stellen.

Kenmerken van het tekenproces
W anneer wij trachten te definiëren wat nu eigenlijk tekenen is, 
dan krijgen we iets dergelijks:
’het bedenken van produkten o f delen van produkten, produktie- 
wijzen o f plaatsen (opstellingen) en deze gedachte om te zetten in 
beelden op een plat vlak. die een ander duidelijk moeten maken 
hoe deze produkten er uit zien en/of hoe deze produkten gemaakt 
of geplaatst moeten worden’.
Uit deze definitie komen drie fasen in het tekenwerk duidelijk 
naar voren, namelijk:
-  het bedenken, wat in de praktijk neerkomt op het oplossen van 
gestelde problemen
-  het in beeld brengen; het tekentechnische aspect
-  het duidelijk maken; in wezen het overdragen van informatie.

Kort aangeduid kunnen we deze drie fasen aangeven als: 
Problemen oplossen, het optekenen en informatie overdragen. 
Indien we dit schematisch aangeven, moeten we ons ervan be
wust zijn dat deze drie fasen niet los van elkaar voorkom en, maar 
in elkaar overlopen.
Het schema zou er aldus uitzien:

INFORMATIE
OVERDRAGEN
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1. INFORMATIE OVERDRAGEN
a. aan wie informatie overgedragen?
Het succes van tekenwerk staat o f valt met het succes dat we 
hebben de gewenste informatie zodanig over te dragen, dat de 
gebruiker exact weet, waar het om gaat en de informatie kan 
vertalen in een door hem te ondernemen actie.
De tekening is dus een communicatiemiddel, waarbij we ons er 
goed van bewust moeten zijn, welke complicaties hierbij kunnen 
optreden.
Bij communicatie gaat het altijd om twee partijen, namelijk:
-  de zender(s)
-  de ontvanger(s)
Het proces loopt dan bijvoorbeeld als volgt:

r \
deco deren  ged ach te ncode ren

commun i c a t Ie -  
m idde l o n tv a n g e r

voor het omzetten 
tekenen: in lijnen

symbolen 
tekenaar vlakindel.

de tekening omzetten in actie door
beelden, de gebruiker
methoden
etc.

De kans is groot dat de gedachten van de tekenaar vervormd bij de 
gebruiker overkomen. We spreken dan van een communicatie- 
storing.
De ’kunst’ van het overdragen van informatie staat o f valt met het 
inzicht dat de tekenaar heeft over de gebruiker.
Wie is hij?
Welke kennis bezit hij?
Welke hulpmiddelen heeft hij? 
maar vooral
Wat doet de gebruiker met de ontvangen informatie?
In de praktijk vragen wij ons af, o f voor het overdragen van 
informatie wel een tekening nodig was en o f voor deze informatie 
wel deze tekening nodig was.
De grootste complicatie en daarmee de kans op storingen ontstaat 
echter als we één tekening willen gebruiken voor meerdere ge
bruikers, en in de praktijk zijn er nu eenmaal meerdere gebruikers 
van verschillend niveau of specialisme, die de tekening voor een 
ander doel gebruiken, zoals bijvoorbeeld:

Soort gebruiker
opdrachtgever/klant
overheid/keuringsinstantie
fabriek
inkoop
onderaannemers/installatie
bedrijven etc.

Gebruik
inzicht geven 
beoordelen 
fabriceren/monteren 
bestellen 
aanvullen etc.

Zo gauw we ons laten verleiden maar één tekening te maken voor 
alle gebruikers, lopen we de kans dat verkeerde, overbodige of 
verkeerd gerichte informatie wordt overgedragen en daarmee de 
kans, dat een storing in de communicatie optreedt.
Hieruit volgt het eerste principe:

Teken (in principe) voor één gebruiker
De consequentie van de toepassing van dit principe is dan ook, 
dat we uit de tekening moeten kunnen aflezen voor welke gebrui
ker deze tekening is gemaakt en onderkennen dat de gegevens, 
die de gebruiker nodig heeft zo volledig en zo overzichtelijk 
mogelijk zijn aangegeven. In de praktijk blijkt, dat bij het be

schouwen en beoordelen van tekeningen de gebruiker en het 
gebruik in het geheel niet naar voren komen. De tekenaar heeft 
niet voor iemand, maar iets getekend, en in vele gevallen voor 
zichzelf getekend.
Zijn deskundigheid is gestopt bij het probleem oplossen en opte
kenen. Deze blinde vlek voor een doelmatige informatie
overdracht komt vaak al tot uiting in de benaming van de teke
ning, de onoverzichtelijkheid van de informatie en de onvolle
digheid.
Hoe yaak treffen wij niet aan, dat voor de fabricage of montage 
van op zichzelf eenvoudige zaken meerdere bladen nodig zijn. 
W anneer het niet praktisch is om voor elke gebruiker aparte 
tekeningen te maken, is het echter noodzakelijk om vooral met de 
’hoofdgebruiker’ rekening te houden.

b. hoe en welke informatie overdragen?
De tekening is één van de middelen om informatie over te dragen 
aan de gebruikers.
We zullen echter bijzonder selectief te werk moeten gaan (teke
nen is duur en vraagt een specifieke deskundigheid), welke 
informatie zich bij uitstek leent om door middel van een tekening 
overgedragen te worden. Uit de definitie bleek al dat het ging om 
het in ’beeld’ brengen van iets.
Iemand vertellen of beschrijven, hoe een beeld er uit ziet blijkt zo 
al niet onmogelijk, dan toch wel bijzonder tijdrovend te zijn. 
Het beeld waar het om gaat is in de eerste plaats de 'vorm ’. 
Onze tekentechniek stelt ons in staat vormen in beeld te brengen 
al of niet met behulp van projectiemethoden. Direct samenhan
gend met de vorm zijn dan ook nog de afmetingen, die hiermee in 
relatie kunnen worden gebracht.
Naast de vorm is ook veelal de ’plaats’ moeilijk anders over te 
dragen dan door middel van een tekening.
Hieruit volgt het tweede principe:

Teken uitsluitend vorm en plaats
Alle andere informatie die de gebruiker nodig heeft kan meestal 
op andere documenten worden overgedragen, mits we er maar 
zorg voor dragen dat de samenhang gewaarborgd is.
Het niet toepassen van dit principe leidt er in de praktijk toe, dat 
de tekenaar vaak op omslachtige (en dure) wijze de tekening 
voorziet van tabellen, teksten, stuklijsten e.d.
Het doorbreken van de traditie om door middel van de tekening te 
trachten alle informatie over te dragen, die de gebruikers nodig 
hebben zal op bijzonder veel weerstand stuiten. Het is zo gemak
kelijk maar één document aan de gebruiker te verstrekken, waar 
hij alles bij elkaar vindt, wat voor fabriceren, beoordelen, keuren 
etc. nodig is.
Wij zijn ons er dan echter onvoldoende van bewust dat we in de 
huidige praktijk al lang zijn af gestapt van deze methode.
Zo zal de man in de werkplaats naast de tekening (zo hij deze al 
nodig heeft) een werkbon, een instructielijst, een bewerkings- 
blad, een gedetailleerde materiaalspecificatie e.d. ontvangen. 
De gecompliceerdheid van het bedrijfsgebeuren heeft er namelijk 
toe geleid, dat de hoeveelheid informatie, die iemand nodig heeft 
om te kunnen functioneren op een ontstellende wijze is toegeno
men.
Ook al zullen wij ons moeten blijven afvragen of we niet zijn 
doorgeslagen in de vorm en wijze van informatie-overdracht. 
toch is het duidelijk dat we niet meer terug kunnen naar de 
situatie, dat alle informatie van de tekenkamer en daarmee van de 
tekenaars zal komen.
Het feit dat andere specialisten in ons bedrijfsleven niet meer weg 
te denken zijn, moet er toe leiden, dat we ons in het bijzonder
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bezinnen op de plaats van de tekening in dit proces en de speci
fieke rol, die we de tekenaar toekennen.
We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat dit in de meeste 
bedrijven nog onvoldoende is doorgedrongen.
Wij hebben in de huidige situatie behoefte aan specialisten, die 
ons uitsluitsel geven over de juiste vorm, plaats en kwaliteitsni
veau van producten; daar ligt de kern van het beroep van teke
naar.

Het verbeteren van de informatiekwaliteit
Een belangrijk punt bij het verbeteren van de informatie
overdracht is ook dat geen overbodige informatie wordt gege
ven.
Wij doelen daarbij niet alleen op de informatie, die voor andere 
gebruikers is bestemd, maar ook op de informatie, die de teke
naar alléén voor zichzelf nodig heeft.
In de praktijk komen we tekeningen tegen, waarbij het gehele 
denkproces van de tekenaar is weergegeven; een hoeveelheid 
informatie die de uiteindelijke gebruiker vaak alleen maar in 
verwarring brengt. Een veel voorkomend euvel is ook het ver
schaffen van dubbele of x-voudige informatie.
Geef een bepaalde informatie dan ook maar op één plaats en 
maar één keer aan.
Wij hebben het communicatieproces in ons voorbeeld maar be
schreven als een éénrichtingsverkeer. Maar elke communicatie 
verbetert als er sprake is van een tweerichtingspatroon.
Een belangrijke aanbeveling is dan ook:
Een goed en regelmatig contact tussen tekenaar en gebruiker.

2. HET OPTEKENEN
a. Hoe optekenen?
Doelmatig tekenen begint bij het zich scherp bewust zijn van het 
doel van de tekening.
De verschillende bestemmingen van tekeningen leiden tot ver
schillen in soorten tekeningen.
Een hoofdindeling kan zijn:
1. Functietekeningen
Dit zijn de tekeningen die er toe dienen overeenstemming te 
krijgen over het principe, het uitgangspunt. In de bouwkunde 
spreken we dan over ontwerptekening, in de scheepsbouw over 
algemeen plan. In dit type tekening worden principe-afspraken 
vastgelegd, hoofdvormen en hoofdfuncties aangegeven.
2. Prijsvormingstekeningen
De uitwerking van dit type tekening is er op gericht een betrouw
bare begroting te kunnen opstellen. Het is meestentijds ook een 
contractstuk en is te beschouwen in samenhang met het bestek. 
Men spreekt dan ook vaak over bestektekeningen.
3. Produktietekeningen
Dit type tekening valt in principe uiteen in: 
fabricagetekeningen: bevat de aanwijzingen over de vorm van 
de onderdelen en veelal de kwaliteitsaanduiding voor de bewer
kingen
montagetekeningen: bevat de aanwijzingen voor de plaats van 
onderdelen.
4. Documentatietekeningen
Dit type tekening legt vast hoe het produkt in zijn definitieve 
vorm is geleverd (ook wel revisietekening genoemd).
In principe is het een ontwikkelingsproces, waarbij steeds gede
tailleerder wordt vastgelegd hoe het eindprodukt er uit moet zien. 
W anneer we ons dit van het begin af aan bewust zijn heeft dit een 
grote invloed op de wijze, waarop we één en ander vastleggen. 
In de praktijk worden vele ontwerpen en uitwerkingen steeds 
weer op een andere schaal getekend, wat voor de tekenaars

betekent dat ze dezelfde informatie alleen maar overtekenen op 
een andere schaal, werk dat geen beroep doet op de specifieke 
bekwaamheden die we zo graag bij tekenaars tot hun recht willen 
laten komen.
De huidige reproduktietechniek stelt ons echter in staat overbodig 
tekenwerk te voorkomen, mits we echter de totale omvang van 
het tekenwerk kunnen overzien en vanaf de aanvang een duidelijk 
doel voor ogen hebben.
De toepassing van bijvoorbeeld de accuuttechniek vereist een 
planmatige aanpak. waarvoor als algemene richtlijnen gelden:
— zet op één tekening een afgerond deel van het produkt, geen 
montage- en fabricagegegevens door elkaar, maar op aparte 
bladen. Montage- (maar ook indelings-) tekeningen lenen zich 
uitstekend voor toepassing van het accuutprincipe.
— kies de schaal zeer zorgvuldig; in vele gevallen kan met één 
schaalkeuze worden volstaan voor meerdere soorten tekeningen.
— op accuuts alleen de vorm aangeven en geen maten. De wijze 
van maataanduiding bepaalt de gebruiker.
Door een slimme werkwijze kunnen we voldoen aan dit principe 
om voor de gebruikers te tekenen, maar hieruit volgt tevens het 
derde principe:

Beperk het lijntekenen

b. Welk formaat?
De gebruiker is het meest gediend met een formaatkeuze, die is 
aangepast aan zijn werksituatie. Zowel in de werkplaats als bij 
montage zijn grote tekeningen onhandig.
Het A4-formaat laat zich eenvoudig bundelen en is handzaam. 
De keuze van grotere formaten is vaak niet te voorkomen, maar 
we zullen dan steeds bèwust moeten kiezen.
W anneer we er van uitgaan dat leesbaarheid voorop moet staan, 
is het in vele gevallen mogelijk kleinere formaten te kiezen, 
eventueel gebruik makend van een speciale reproduktietechniek. 
Het vierde principe vatten wij dan samen als:

Houdt de tekening handzaam

3. Oplossen van problemen
a. Welke problemen?
Het oplossen van problemen zoals het uitdenken van een be
paalde constructie, behoort tot het specifieke vakgebied van de 
tekenaar. Sommige problemen hebben zich al eerder voorgedaan 
en zijn toen ook opgelost. Problemen kunnen we daarom onder
scheiden in:
-  nieuwe problemen
-  reeds opgeloste problemen
Het is een vereiste, dat de tekenaar kennis heeft van de problemen 
die vroeger al eens zijn opgelost.
De oplossingen van reeds opgeloste problemen, die al vele malen 
zijn en nog worden toegepast, zijn voor een deel vastgelegd in 
normbladen. We noemen deze standaard oplossingen.

In de meeste bedrijven wordt wel gestreefd naar standaardisatie, 
maar de resultaten zijn vaak ontmoedigend.
Bij standaardisatie moet met zorg worden nagegaan de op te 
lossen problemen duidelijk te onderscheiden en in de meeste 
gevallen maar één opgelost probleem vast te leggen.
Ter verduidelijking geven wij hierbij een voorbeeld van een 
ladderconstructie; zie volgende pagina.

In deze tekening zijn drie problemen opgelost, te weten:
— constructie ladder
-  bevestiging ladder aan bovenzijde
-  bevestiging ladder aan onderzijde
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W anneer er drie soorten ladders voorkomen en ieder soort ladder, 
zowel boven als onder, op vijf manieren bevestigd kan worden, 
dan zijn er 3 x  5 x  5 =  75 oplossingen.
Indien we de drie opgeloste problemen op één blad tekenen, 
komen we dus tot 75 standaardoplossingen, die als evenzovele 
bladen in het archief zitten.
Indien we echter de oplossingen voor de drie problemen op 
aparte blaadjes zetten, krijgen we slechts 3 4- 5 + 5 =  13 aparte 
bladen in plaats van 75.
Daarnaast zijn er oplossingen die al meerdere malen zijn toege
past of waarvan verwacht wordt dat zij in de toekomst nog vaker 
zullen worden gebruikt. Deze oplossingen noemen we 
voorkeur-oplossingen.
In de toekomst kunnen zij eventueel voor standaardisatie in 
aanmerking komen.
Om te voorkomen dat de tekenaar problemen gaat oplossen 
waarvoor al eens een oplossing is gevonden, moeten deze:
-  herkenbaar zijn en
-  snel terug te vinden.
Aan deze eisen wordt voorde standaardoplossingen wel voldaan, 
maar de voorkeur-oplossingen zitten vaak verstopt in allerlei 
tekeningen.
Bij het opzetten van een tekening moet er daarom de voorkeur aan 
worden gegeven om detailoplossingen die algemeen toepasbaar 
zijn, op losse blaadjes (liefst A4-formaat) te vermelden.
Mits overzichtelijk en systematisch opgeborgen en goed geadmi
nistreerd, zijn deze oplossingen sneller terug te vinden dan wan
neer zij in grote tekeningen zijn verscholen.Op deze manier kan 
beter voldaan worden aan het vijfde principe:

Los alleen nieuwe problemen op

De nieuwe problemen kunnen we nog splitsen in:
-  problemen waarvan de oplossingsmethode bekend is (bijvoor
beeld toepassing van een rekenschema)
-  problemen die helemaal nieuw zijn.
Samenvattend kunnen we de op te lossen problemen schematisch 
als volgt indelen:

b. Bezint eer ge begint!
Een tekenopdracht bestaat uit het oplossen van zeer veel proble
men. Teneinde het oplossen daarvan efficiënt en systematisch uit 
te voeren dient de tekenaar zich vooraf hierover goed te bezin
nen. Hij moet, voordat hij met het eigenlijke optekenen start, het 
totale pakket aan problemen analyseren . Dit dient ten behoeve 
van een goede analyse in een aantal stappen te gebeuren.
In de eerste plaats moeten de op te lossen problemen geïnventari
seerd worden, brainstormenderwijs o f systematisch, maar wel zo 
volledig mogelijk, al is dit laatste niet altijd te realiseren.

Bij deze inventarisatie wordt in eerste instantie nog niet gekeken 
of het probleem wel een probleem is of misschien al als gegeven 
beschikbaar is. Evenmin speelt een rol o f het probleem al opge
lost is (standaard-oplossing o f voorkeur-oplossing) o f niet. 
Bedacht moet worden dat in feite elke te bepalen maat of afme
ting een probleem(pje) is en evenzo elke detailconstructie.
De volgende stap is het ordenen van de problemen. Dit kan naar 
diverse gezichtspunten gebeuren:
-  naar de volgorde waarin de problemen opgelost moeten wor
den
-  naar het aspect: wel o f niet opgelost probleem
-  naar de gebruiker die belang heeft bij de oplossing van het 
probleem.
Dit houdt in dat de gebruikers bekend zijn. Voor produktieteke- 
ningen zijn bijvoorbeeld voor de werf de hoofdgebruikers door
gaans:
-  de aftekenaar (c.q. de afdeling Produktievoorbereiding)
-  de samensteller (lasvloer)
-  de ijzerwerker buiten, de ’m onteur’
-  de tekenaar zelf.
-  naar het aspect of de oplossing al dan niet geldig is voor alle 
’dingen’, die gemaakt moeten worden.
Vervolgens moet worden nagegaan welke gegevens er nodig zijn 
om de tekening op te zetten. Behalve de van toepassing zijnde 
standaard- en voorkeur-oplossingen zijn dit alle gegevens die 
nodig zijn om de nieuwe problemen op te lossen.
Dit is een belangrijke stap; indien bijvoorbeeld blijkt dat essen
tiële gegevens nog niet beschikbaar zijn, moet ernstig overwogen 
worden het maken van de tekening uit te stellen.
De laatste stap is het maken van een tekenplan. Dit geeft aan:
-  hoeveel tekeningbladen er komen
-  wat c.q . welke delen er op elk blad komen
-  welke schalen worden gekozen
-  welke formaten worden toegepast

Het tekenplan is een hulpmiddel om de tekenprincipes zo opti
maal mogelijk toe te passen, met name die welke betrekking 
hebben op het optekenen en de informatie-overdracht:
-  teken voor de gebruiker
-  teken alleen vorm en plaats
-  beperk het lijntekenen
•  door hergebruik van standaard- en/of voorkeur-oplossingen
•  door gebruik van transparante afdrukken
-  houd de tekening handzaam.
Het is belangrijk om één en ander duidelijk vast te leggen. 
Behalve enkele algemene gegevens, zoals ordemummer, teke- 
ningnummer, naam tekenaar enz., moeten worden vermeld:
-  wie de gebruiker(s) is/zijn
-  de op te lossen problemen, welke na het ordenen zijn overge
bleven
-  alle benodigde gegevens
-  het tekenplan.
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S am envattend  lu id t h e t zesd e  principe: 

Analyseer vooraf

Dit h oud t dus in:
-  in v en ta rise ren  van  de  op  te  lossen  p rob lem en
-  o rd en en  van  deze  p ro b lem en
-  b ep a le n  b en o d ig d e  g eg ev en s
-  m aken  tek en p lan .

Het analyseren vooraf kan het beste door de tekenaar samen met 
de groepsleider gedaan worden. Indien een ervaren tekenaar zelf 
de analyse maakt, dient het resultaat in ieder geval met de 
groepsleider te worden besproken. Daarmee wordt niet alleen 
bereikt dat er geen misverstanden kunnen ontstaan over de teken
opdracht, maar wordt ook een goede samenwerking op de teken
kamer bevorderd.

4. Praktijkvoorbeelden
Tot zover is een aantal algemene principes behandeld, die voor 
elk tekenwerk toepasbaar zijn. Met behulp van een drietal voor
beelden zullen deze principes wat verder uitgewerkt en toegelicht 
worden.

Voorbeeld 1
Hiervoor is een set tekeningen gekozen van een schoorsteen voor 
een grote tanker, bestaande uit 9 bladen getekend op formaat 
Ao.
Een foto van een van deze bladen is in figuur 1 weergegeven. 
De konstrukteur had de beschikking over een aantal bestekgege- 
vens, waarin onder meer de vorm en grootte van de schoorsteen 
was aangegeven. Berekeningen van de doorlaat van de grote 
leidingen waren voor hem door een rekendeskundige gemaakt; de 
konstrukteur had als taak de konstruktietekeningen van schoor
steenmantel en binnenwerk op te zetten. Door allerlei omstan
digheden is geen tijd uitgetrokken om vooraf een analyse te 
maken van het totale tekenproces om dit produkt te tekenen. 
De konstrukteur is daarom begonnen met het opzetten van de 
mantelkonstruktie en hiermee verder gegaan op het volgende 
blad. Op dit tweede blad zijn wat aanzichten getekend van grote 
leidingen en iets over de trappen en bordessen. Zo is op blad 3 
en 4 verder gegaan met het tekenen van doorsneden van de plaats 
van bordessen en dunne leidingen en nog wat details van de man
telkonstruktie. Op deze wijze zijn al tekenendeweg alle proble
men van de schoorsteen opgelost en hiermee is het ene blad van

het andere volgetekend. Het resultaat is nu geworden, dat geen 
enkel blad een duidelijk afgerond deel van het produkt weer
geeft. Er zijn bijvoorbeeld vier bladen nodig om de schoorsteen
mantel te kunnen maken in de werkplaats, terwijl op deze bladen 
ook gegevens van bordessen en leidingen staan, die voor geheel 
andere vakgroepen bestemd zijn.
Zo zien we in figuur I linksboven de konstruktie van de toe
gangsdeur in de mantel, als enig afgerond deelprodukt op dit 
blad. De rest van dit blad is benut voor een aantal doorsneden, 
waarop de plaats van de leidingen is a f te lezen en nog wat 
manteldetails. Verder is een open stuk gebruikt om een tabel met 
leidinggegevens op te nemen.
Alle 9 bladen gaven in zijn totaliteit wel alle informatie, die nodig 
is om de schoorsteen te maken: maar omdat geen enkel blad een 
afgerond deel van dit produkt weergaf, heeft de konstrukteur 
ieder blad "details van de schoorsteen’ genoemd. Het zal duide
lijk zijn, dat geen enkel blad aansloot op de specifieke informa
tiebehoefte van de diverse gebruikers.
Ter vergelijking is eenzelfde schoorsteen getekend, waarbij zo
veel mogelijk door de konstrukteur de hiervoor behandelde te
kenprincipes zijn toegepast met het accent op:
-  teken voor de gebruiker
-  analiseer vooraf
Teneinde gebruikersgericht te kunnen tekenen, dient allereerst 
een analyse gemaakt te worden naar soorten gebruikers. In dit 
geval moesten de volgende gebruikers onderscheiden worden:
a. aparte montagegroepen voor:
-  het monteren van de schoorsteenmantel
-  het monteren van de leidingen
-  het plaatsen van trappen en bordessen
-  het aanbrengen van diverse ondersteuningen
-  het monteren van diverse uitrustingsstukken
b. aparte fabrikagegroepen voor:
-  het maken van niantelonderdelen
-  het vervaardigen van complete leidingstukken
-  het maken van onderdelen van bordessen, ondersteuningen en 
complete trappen
-  het maken van kleppen, deuren, luiken etc.

Op basis van de informatie, die iedere gebruikersgroep nodig 
heeft, is vooraf tevens een analyse gemaakt van uit te voeren 
tekenwerk. Schematisch is dit in een zogenaamd tekenplan in 
figuur 2 weergegeven.
De constructeur begint met de hoofdlijnen van de constructie op 
te zetten op een 'uitzoekprent’, waarin tevens de belangrijke
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delen zoals pijpen, trappen, bordessen en andere delen, die ruim- 
tebepalend zijn, worden uitgezet. Deze prent blijft op de teken
kamer en maakt de constructeur voor zichzelf als hulpmiddel 
voor het tekenen van de constructietekeningen voor de werk
plaats. Aparte montagetekeningen worden voor de diverse mon- 
tagegroepen gemaakt, waarin alleen de voor hen bedoelde mon- 
tagematen zijn aangegeven. Voor het fabriceren van de onderde
len of subsamenstellingen worden aparte detailtekeningen ver
vaardigd.
In figuur 3 is als voorbeeld de montagetekening van de leidingen 
in de schoorsteen weergegeven. Om het tekenwerk zoveel moge
lijk te beperken, is gebruik gemaakt van transparante afdrukken 
bij de opbouw van de vijf montagetekeningen. Op het moment 
namelijk, dat de montagetekening van de mantel in een stadium 
was, dat de montagematen nog niet waren ingeschreven, is van 
deze calque een transparante afdruk gemaakt. Op het transparant 
zijn de montagematen ingevuld en als montagetekening van de 
mantel uitgegeven.

Vervolgens zijn op eerstgenoemde calque de pijpleidingen inge
tekend zonder maten, waarna een transparante afdruk is gemaakt. 
Na het invullen van de montagematen van de pijpleidingen op dit 
tweede transparant ontstond de montagetekening van de pijpen. 
Op identieke wijze zijn ook de tweede en derde montagetekening 
van respektievelijk de ondersteuningen en de trappen met bordes
sen gemaakt. De vijfde montagetekening ontstond door de 'moe- 
dercalque’ verder af te maken met de zogenaamde uitrustings
stukken en de maatvoering hiervan.
Door het weglaten van details konden de formaten van de vijf 
montagetekeningen teruggebracht worden tot het handzamer 
A l-form aat in plaats van het oorspronkelijke Ao-formaat.
In figuur 4 is de detailtekening (A3-formaat) weergegeven van 
het luik in het regendek. Als afgerond deelprodukt kan dit een 
opdracht zijn voor de afdeling klein ijzerwerk of leerschool. 
Aparte detailtekeningen vergroten de mogelijkheid van herge
bruik, hetgeen naast de grotere handzaamheid van kleine forma
ten voordelen biedt. De meeste detailtekeningen konden overi
gens op A4-formaat weergegeven worden.
Recapitulerend is bij de analyse van het tekenwerk vooraf op de 
volgende punten gelet:
-  welke informatie moet overgedragen worden en is voor deze 
overdracht een tekening nodig o f kan dit beter met behulp van een 
ander informatiedrager
-  welke gebruikers worden onderscheiden en welke informatie 
heeft ieder van hen nodig
-  welke tekeningen moeten gemaakt worden en hoe kan dit zo 
efficiënt mogelijk.
Leg de globale werkwijze vervolgens vast in een tekenplan. 

Voorbeeld 2
Naast de noodzaak tot het vooraf bezinnen op het uit te voeren 
tekenwerk, is het evenzo nuttig zich steeds weer af te vragen hoe 
met de minste moeite de informatie opgetekend kan worden. Er 
wordt in vele gevallen te mooi en te uitgebreid getekend, hetgeen 
de duidelijkheid van het getekende beeld niet bevordert.
In figuur 5 en 6 zijn foto’s weergegeven van een gehele dubbele 
bodem.
Hierin vallen een aantal punten op:
-  alle langsbalken op vlak en tegen tanktop zijn met 3 gestip
pelde en getrokken lijnen getekend. Meerdere werven tekenen dit 
met één dunne getrokken lijn met een profielteken.
-  ±  200 keer zijn ter plaatse van de lasnaden in vlak en tanktop 
lasholletjes met een passer ingetekend.

-  ± 150  keer is plat op vrangen en zaathouten dubbellijnig in 
plaats van enkellijnig getekend.
-  ±  125 keer zijn uitsparingen voor langsbalken in vrangen 
steeds weer minitieus getekend.
-  ±  llO O keerzijnnotchesinlangsbalkenenvrangengetekend.
-  ±  200 keer zijn de uitsparingen in vrangen met 'schaduwlij
nen' aangegeven.
-  ±80%  van alle letters en cijfers zijn met Schablonen ingeschre
ven.
Het meeste van zulk soort informatie kan eenvoudiger opgete
kend worden. Bovendien wordt dezelfde informatie steeds weer 
herhaald, hetgeen zeker achterwege kan blijven naarmate voor
bereidende afdelingen tussen tekenkamer en produktie de onder- 
delenfabrikage gedetailleerder voorbereiden.
Onnodig tekenwerk werkt niet alleen kostenverhogend, maar tast 
ook de inhoud van het tekenberoep aan. De tekenaar kan zijn tijd 
beter benutten door kritisch over zijn werk na te denken, dan 
gedachteloos verfraaiingen en detailleringen aan te brengen, 
waarmee niemand iets doet.

Voorbeeld 3
Een tekening bestaat uit een grote verzameling oplossingen van 
constructieproblemen. Er zijn echter slechts weinig problemen, 
die geheel nieuw zijn; de meeste zijn al eens bij andere of soortge
lijke produkten opgelost en kunnen overgenomen worden uit 
vroegere tekeningen. Oplossingen, die steeds weer terugkomen 
gaat men in het bedrijf standaardiseren.
Naast standaardoplossingen kennen we vele voorkeuroplossin- 
gen, die bij voorkeur toegepast worden, maar nog niet gestan
daardiseerd zijn. Veelvuldig hergebruik van goede voorkeur- 
oplossingen wordt alleen bereikt als deze snel zijn terug te 
vinden. Ideaal zou zijn als om die reden iedere oplossing op een 
apart blad wordt getekend, zodat deze per soort zijn op te bergen. 
Als voorbeeld dient een tekening van een vat, bestaande uit 2 
bladen, waarvan in figuur 7 alleen het eerste blad is afgedrukt. 
Hierop is de samenstelling van het gehele vat aangegeven met 
daarnaast details van tubelures, naamplaat, handgreep etc. Op 
dezelfde wijze zijn op het tweede blad de overige tubelure-details 
getekend.
De tubelures, opgebouwd uit een pijpstuk met normflens, komen 
bij dit en andere soorten produkten steeds weer terug. Zij zouden, 
om het hergebruik te bevorderen, op losse detailbladen getekend 
kunnen worden. Bovendien worden tubelures in de meeste geval
len in een aparte werkplaats o f door speciale vaklieden gemaakt. 
Zulk soort detailbladen zouden bovendien goed aansluiten op de 
informatiebehoefte van de gebruiker. De samenstelling van het 
complete vat is specifiek voor deze order en komt op die manier 
op een aparte tekening bestemd voor de montageploeg, die uit 
romponderdelen en samengestelde tubelures het vat monteert. 
Voor zover keuringsinstanties eisen, dat alle details en samenstel
lingen op één blad komen, zijn voldoende reproduktiemogelijk- 
heden voorhanden om aan de wens van deze externe gebruiker te 
kunnen voldoen.
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Slotopmerkingen

Onze ervaring op tekenkamers heeft ons geleerd, dat de behan
delde principes ais vanzelfsprekend worden beschouwd, maar 
dat de toepassing stuit op onvoorspelbare en diepgewortelde 
weerstanden.
Elke verandering kan pas zinvol worden doorgevoerd ais de 
tekenkamerleiding de gehele afdeling kan enthousiasmeren en 
motiveren, en de noodzakelijke fundamentele aanpak van het 
tekenwerk van hoog tot laag wordt onderkend.
E n ju is t d a a r  lig t d e  k en t van  h e t p rob leem .
We zullen ons moeten richten op een moderne opleidingsmetho- 
diek van onze tekenaars, de tekenkamerleiding zal echt leiding

moeien gaan geven met de kennis, die we nu hebben van goed 
management en bovenal zullen we bewust tradities en taboes 
moeten doorbreken.
Pas dan zullen we wezenlijk iets kunnen doen aan een verbetering 
van de informatiekwaliteit en de aansluiting vinden met het 
gehele produktiegebeuren. Maar vooral zullen we ervaren, dat de 
produktiviteit op de tekenkamer aanmerkelijk zal kunnen stijgen 
en het beroep van tekenaar een zinvoller inhoud krijgt.
Dan kan de tekenkamer weer een 'atelier' worden, waar tijd is 
voor creatieve arbeid in een harmonieuze omgeving en waar een 
ieder weer trots kan zijn op zijn Ixmoep.
Geen achtergebleven sector in het produktieproces, maar een 
geïntegreerde stoottroep van het gehele bedrijf.

FIRST TIME IN EUROPE
Hamburg exhibition to demonstrate fight against oil pollution 

From 21 to 25 September 1976:
IOPEC -  International Oil-Pollution Exhibition and Conference

The North Sea, Baltic, Atlantic coasts, Mediterranean and the 
major rivers in Europe are becoming increasingly exposed to the 
danger o f oil pollution through drilling operations and high den
sity shipping traffic. The protection o f water has become of 
paramount importance for politicians, scientists, engineers and 
various specialists throughout the world.
The technical and scientific preconditions for successfully com
bating this threat to the environment will be highlighted at the 
IOPEC -  International Oil-Pollution Exhibition and Conference 
to be staged from 21st to 25th September 1976 in Hamburg. So 
far there has been no such exhibition outside the U .S.A. where 
government experts and officials, oil refineries and terminals, 
power stations, industry and shipping have been able to obtain 
information on oil pollution control equipment and systems as 
well as theoretical aspects.

60 000 tons of oil spilt at sea
It is about sixteen years since the problem of controlling oil 
pollution on water began to be taken seriously. The first wide 
public awareness of the problem was the ’Torrey Canyon’ disas
ter on 1967 when more than 60 000 tons of oil spilt into the sea off 
the coast of Cornwall. Prior to this tanker disaster countries and 
authorities had hardly paused to think about what could happen. 
Large quantities of oil spilt on water not only pollute beaches but 
also create a danger to fish and birds; inland, such pollution can 
endanger the supply of drinking water. The disaster which occur
red before the coast of Cornwall was a drastic example of the 
havoc which could be caused and the tremendous costs of what 
was at that time an unknown containment and clean-up operation.

Pollution control experience only in U .S.A .
Before this event, U .S.A . was the leading country in matters 
concerning oil pollution control. The vast movement of various 
types of oil from the Texas oil fields, seaborne, coastal and inland 
through densely populated areas showed what dangers could be 
encountered. In Europe, the increasing use of mineral oil in 
industry, the growing volume of road traffic and the concentrated 
development of oil rigs in the North Sea have led to an increasing 
movement of crude oil and other sometimes dangerous and anti- 
environmental substances.

Know-how now necessary in Germany
The demand for technical and theoretical know-how in the field

of oil pollution control has, in the meantime, also spread to West 
Germany. There are many theorists, scientists and authorities 
throughout the world who are involved in studies of environmen
tal protection. As a result, a large number o f manufacturers arc 
now producing equipment, systems, chemicals and craft in the 
widest possible form for oil pollution control IOPEC -  Interna
tional Oil-Pollution Exhibition and Conference will be presenting 
a wide range o f such international exhibits for the first time in 
Europe.
The necessity of being able to have recourse to oil pollution 
control equipment and systems is underlined by the following 
facts: according to statistics gathered in the U .S .A ., only 30 per 
cent of oil spills are attributable to spectacular and therefore 
immediately recognizable events such us disasters at sea or fires 
and accidents in large oil refineries. This means that 70 per cent 
o f spills are caused by ’gradual’ pollution. These types of spills 
build up over a period of time and in many cases accumulate in 
water drains eventually finding their way to open water. Industry 
has developed equipment to prevent such pollution. And Local 
Authorities, becoming increasingly aware of the need for precau
tionary equipment, are pressing Harbour Authorities, power sta
tions, shipyards and industrial companies to instal such equip
ment.

Strict laws fur environmental protection
On an international level, stricter laws and controls are being put 
into effect as a result of oil spills and contamination. The Uniled 
Nations Environment Programme (UNEP), for example, this 
year called a meeting of the 18 Mediterranean countries. A 
further planned meeting will deal with problems o f protecting 
water against pollution in this part of the world.
The continuous development of offshore oil rigs in the North Sea 
in high density shipping areas constitutes a problem. Pipelines on 
the sea-bed running ashore from these from rigs form new poten
tial hazards. The world’s major oil companies are now having 
their personnel specially trained by experts in the control and 
handling of spills.
OPEC in Hamburg from 21 to 25 September 1976 will provide 
the opportunity to see what equipment is available world-wide 
and to benefit from the know-how of experts at a centrally located 
venue where at the same time the thematically related ’Ship, 
Machinery and Marine Technology’ Exhibition will be taking 
place.
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Seagoing hydro dump stone barge built for Zinkcon -  Werkendam Holland

Shipyard and Engineering Works ’De Liesbosch’, a subsidiary of 
the Ballast Nedam Group, recently delivered the selfpropelled 
seagoing stone dump barge to the Owners: Messrs. Maatschappij 
voor Modeme Zinkconstructies -  Zinkcon -  Werkendam Hol
land.

General Description
The vessel is specially built for carrying rocks and stones up to 
really heaviest graduations to dumping places all over the sea. 
Also the usual dredging materials such as sand, mud and gravel 
can be carried all over the sea and inland waters.
Her main characteristics are:
Length o.a.: 60,82 m. Length between p.p.: 57,25 m , Breadth 
moulded: 11,85 m, Depth moulded: 4,75 m, Draught loaded: 
3,94 m, Hopper capacity: 800 m3 and Opening width of the 
hopper: 4 , -  m.

The vessel has been built under survey of: Bureau Veritas under 
Class 4* I 3/3 E ’Haute M er’ and Dutch Shipping Inspectorate for 
Class F.
The barge is split in longitudinal direction and both halves are 
hinged at upper deck level by two heavy hinges.
The cargo is dumped by pushing the two halves apart through the 
cargo self and four hydraulic cylinders mounted under deck 
just above the empty waterline.
The superstructure containing accommodation and wheelhouse is 
mounted on hinges to the main deck.
The hopper well has a length of 30,5 meters and a width on deck 
o f 8 meters.
The hopper has been provided with wooden linings to take up the 
shocks of rocks.
Closing of the hopper is effected by 2 heavy steel bars giving 
absolute sand tightness.

T f t i  m M m m m

176



S. en W. -  43e jaargang no. 6 -  1976 177



The deadweight capacity is 1730 ton comprising 35 ton fuel, 10 
ton fresh water, 8 ton stores, provisions and crew and 1677 ton 
spoil.
The total fuel oil capacity is 120 ton.

M achinery and electrical installation
The vessel has been provided with a twin propulsion system each 
driven by a 5-cylinder Bolnes diesel engine developing 600 HP at 
500 r.p .m . for a trial speed o f 10 knots in loaded condition. 
The propellers are of the fixed type driven through reversion 
reduction gearboxes by the Bolnes engines and remote controlled 
from the bridge.
The installation can run under full power with the barge in open 
position.
The vessel is equipped with 3 generatorsets respectively 1 set for 
ship’s supply o f 125 KVA, 1 set for the bowpropeller of 225 
KVA and 1 set for harbour duties of 65 KVA.
All diesel engines have been equipped with keel cooling.
For ballast purposes 2 pumps have been installed with a capacity 
of 250 m3/hour bridge controlled.
The hydraulic installation o f Manitowoc design and supply con
sists of one H.P. and 1 L.P. pump driven by an electromotor 
which serves the 4 hydraulic cylinders in the well having a 
plunger diam eter o f 325 m m , a stroke o f 2000 mm and a working 
pressure of 360 Ato.

A 225 H .P. bow propeller o f  the fixed type electrically driven has 
been placed in the Fore ship.

Bridge arrangement
All equipment has been installed in 2 control desks with the 
operators place in between.
From this place the propulsion systems can be controlled as well 
as steering gear, radar, hydraulic systems for opening and closing 
the vessel and intercom.

The vessel has also been provided with V .H .F. and radio installa
tion, echo sounding equipment and automatic pilot installation.

Accommodation
The vessels accommodation is finished to the highest standards 
and all cabins have air conditioning and thermo ventilation sys
tem for tropical conditions as well as very cold freezing con
ditions.
The accommodation consists of 3-2 persons cabins, 2 single 
cabins, a messroom, galley and provision store.

Deck machinery
The deck machinery consists o f  two independent electric- 
hydraulic steering units, two hydraulic winches forward, a cap
stan aft and M O B .  boat on boat deck.

BOEKBESPREKING

’De Koninklijke W eg’
-  Honderd jaar Geschiedenis Koninklijke Maatschappij de 
Schelde Vlissingen 1875-1975.
Uitgave den Boer -  M iddelburg 1975 
Eindredactie G. A. de Kok
Afmetingen: 27,6 X 23,0 x  4 cm , 594 bladzijden. Ca. 600 
foto’s, diagrammen en andere afbeeldingen tussen de tekst. 
Gebonden in bruin linnen band met gouden letters.
Prijs: ƒ 100,- voor de handelseditie.
Een lijvig maar bijzonder belangwekkend gedenkboek dat in 
oktober 1975 werd uitgegeven ter gelegenheid van het honderd 
jarig bestaan van de Koninklijke Maatschappij ’de Schelde’ te 
Vlissingen.
Het boek is in hoofdzaak in twee gedeelten opgezet, namelijk 
ruim 300 bladzijden als algemeen gedeelte en bijna 300 bladzij
den met data en feiten. Beide gedeelten zijn rijk geïllustreerd. 
Het algemene gedeelte werd geschreven door de journalist G A. 
de Kok waarbij mede research werd verricht door ir. G. A. 
K em peren K. Cysouw, terwijl het fotomateriaal werd verzameld 
door ing. J. T. H. C. Schepman en G. van Rijssel.
Juist dit gedeelte is zo boeiend omdat het de geschiedenis van ’de 
Schelde’ plaatst binnen het raam van de politieke, maatschappe
lijke, sociale en technologische ontwikkelingen tussen 1875 en 
1975. De stof is verdeeld in 4 hoofdstukken die elk een periode 
van een kwart eeuw omvatten. De lezer krijgt een helder beeld 
van het ontstaan, de opgangen en de nedergangen van de m aat
schappij ‘de Schelde’ en de factoren die daarop van invloed zijn 
geweest.
Het is van grote waarde dat deze externe factoren zijn beschreven 
en van unieke, vaak niet eerder gepubliceerde illustraties zijn 
voorzien. Daar telkens doorheen worden dan de ontwikkelingen, 
men kan zeggen van het wel en wee van 'de Schelde’ beschreven 
en verlucht met beelden.
Vooral de beelden uit de eerste halve eeuw zijn boeiend.
De kopieën van de eigenhandig geschreven brieven en nota’s van 
topfiguren uit die tijd zijn bovendien een beeld van een zekere

gemoedelijkheid en rust die men zich in onze moderne tijd niet 
meer kan voorstellen. En als een rode draad loopt door deze 
geschiedenis de kwantitatieve en kwalitatieve groei der onder
neming die zoals de titel van het boek aangeeft een koninklijke 
weg afbakende.
In dit verband zij opgemerkt dat ik de voorkeur zou hebben 
gegeven aan de titel 'Een koninklijke w eg’, hetgeen beter aansluit 
aan de woorden die drs. J. de Vries op 23 september 1966 sprak in 
een commissarissenvergadering.
Het tweede gedeelte bevat data en feiten voor alle jaren 1875 tot 
en met 1974, eveneens rijk voorzien van foto’s. Dit deel is van de 
hand van ir. G. A. Kemper terwijl het fotomateriaal werd verza
meld door J. J. Steketee.
Het zou te ver voeren om in deze bespreking bepaalde hoogtepun
ten uit het boek aan te halen. Eigenlijk is men van het begin tot het 
einde geboeid en het hangt ook van de smaak en het inzicht van de 
lezer af waar zijn belangstelling in bijzondere mate wordt opge
wekt.
Dit geldt met name voor hen die bij ’de Schelde’ zijn betrokken of 
betrokken geweest.
Onder het hoofd ’V erantwoording’ bevat het boek tenslotte lijs
ten van geraadpleegde literatuur per hoofdstuk, waardevol voor 
hen die zich verder in de materie willen verdiepen, een fotover- 
antwoording alsmede een uitvoerig trefwoorden-register, sa
mengesteld door Renske Lahey-A nsem s.
Met het gedenkboek ’De schepen die wij bouw den’ dat op 7 
oktober 1950 werd uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van ’de Schelde’ vormt het nu uitgegeven gedenkboek bij 
het eeuwfeest een waardevol geheel. Het laatste werd door de 
directie aangeboden aan het personeel alsmede aan de gepensio
neerden van ’de Schelde’. Het is een gelukkige gedachte om ook 
een handelseditie uit te geven voor de prijs van ƒ 100,-. Het is 
een alleszins aanvaardbare prijs voor dit prachtige boek dat van 
harte kan worden aanbevolen.

Prof. ir. J. H. Krietemeijei
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Derde produkt-tanker voor Ocean Transport and Trading Ltd., Liverpool 
te water gelaten

7 februari 1976 werd bij van derGiessen de Noord te Krimpen a/d 
IJssel de derde produkt-tanker van Ocean Titan te water gelaten. 
Mevrouw J. Greenwood, echtgenote van een lid van de Raad van 
Beheer van Ocean, doopte het schip Clytoneus. Het schip zal in 
het midden van dit jaar worden afgeleverd.

De Clytoneus is de tweede produkt-tanker die bij Van der Gies- 
sen de Noord voor Ocean Titan, de bulk-scheepvaart-divisie van 
de Ocean Group, is gebouwd. Haar zusterschip Cyclops werd in 
oktober 1975 overgedragen. In januari 1975 kwam de eerste 
produkt-tanker de 41.800 ton dw t. metende Charon , voor Ocean 
in de vaart. Dit schip werd gebouwd door Sasebo Heavy Indus
tries te Japan. De Charon vaart op time-charter voor Pemex en de 
Cyclops opereert op de spot-markt (wordt per reis verhuurd). 
De Clytoneus (55.000 ton dwt.) is één van de modernste produkt- 
tankers. Het schip heeft een lengte over alles van 210,30 meter, 
een breedte van 32,25 meter, een holte van 12,40 meter en kan 
met een snelheid van 16 knopen varen.
Zij is uitgerust met vier door stoomturbines aangedreven laad-

pompen en een gedeeltelijk op afstand bestuurbaar pijpensys- 
teem. Hierdoor kan het schip gelijktijdig vier verschillende pro
dukten laden of lossen, wat vanuit een centrale controlekamer 
wordt geregeld. De 21 ladingtanks van het schip zijn met epoxy 
verf behandeld om het transport van geraffineerde produkten 
mogelijk te maken. Zij zijn tevens voorzien van verwarmings
elementen, niveau controle apparatuur en tank wasmachines. 
Door de laatstgenoemde voorziening kan snel van vuile op 
schone lading worden overgeschakeld.
De veiligheidsvoorzieningen bestaan o.a. uit een inert gassys
teem voor de tanks en een schuimblussysteem aan dek. De 
machinekamer en de ladingpompkamer zijn uitgerust met een 
CO’ systeem.
De Clytoneus wordt voortgestuwd dooreen Burmeister & Wain 
7K 80 GF dieselmotor die bij 126 omwentelingen per minuut een 
maximum capaciteit heeft van 18.480 pk.
Het schip heeft accommodatie voor 45 personen. De hutten zijn 
voorzien van air-conditioning. Zij krijgt een bemanning van circa 
33 koppen.

Het zusterschip Cyclops van de 55.000 ton dwt. metende produkt-tanker Clytoneus.



Stress analysis of hatchcorners of a third generation con- 
tainership

by Ir. W. ten Cate and Ir. A .W . van Beek

PREFACE

In the scope o f thorough investigations directed at the value of 
todays prediction technics, to be applied for the further develop
ment of modern ship types, part of the research efforts has been 
spent on the static- and dynamic structural response under service 
conditions.
Earlier results of calculations of stresses and strains to be expec
ted have been published in these series o f Reports, for which may 
be referred among others to Report no. 182 S ’Finite element 
analysis of a third generation container ship’.
This report no. 210 S gives the results o f a continuation of the 
investigations, however, now directed at strains and stresses of 
critical detail structures, such as the deck structure in way of 
hatch comers.
The finite element methode as applied and handled with opera
tional ASK A programmes (Automatic System for /fynematic 
/lnalysis)suited for the purpose, proved tobe well managable and 
delivered results which could be reasonably accepted.
The subject calculation method is thought to be the most appro
priate to arrive at reliable results for such complicated marine 
structures. In principle it also has the potential to be applied with 
comparable success to possible future developments into even 
more complex structures.
A more definite judgement with regard to the realistic value of the 
predicted results, however, can only be given after a comparison 
with results o f measurements made aboard during service condi
tions.
With respect to the short-term measurements these have been 
carried out during a round trip of the subject vessel in March- 
April 1974. Much attention has been devoted to measuring the 
acting loads such as load distribution, wave loading, inertial 
forces etc. These results are in the process of being worked out 
now.
The long-term measurements are still going on for another 1V2 

year.
Possibly needed modifications of the prediction methods for 
strains and stresses under service conditions as applied should be 
introduced at a later stage.

NETHERLANDS SHIP RESEARCH CENTRE TNO

Summary
A finite element analysis of the stress distribution in three heavily 
loaded hatchcorners o f a third generation containership is 
presented.
The hatchcorners, located near the engine room and at intersec
tions o f transverse boxgirders with the main longitudinal bulk
head, were investigated.
The stresses have been calculated for two loading conditions, 
corresponding to still water bending and torsional loading of the 
ship.
The boundary conditions for the structural details were derived 
from an overall finite element analysis o f the containership.

1 Introduction
An extensive finite element analysis o f the Nedlloyd Far East 
Containership has been carried out by the Institute TNO for 
Mechanical Constructions (2). The general arrangement of the 
Nedlloyd Far East Container ship is given in Fig. 1. Stresses and 
deformations were calculated for vertical bending and torsional 
loading of the shipstructure. The finite element model of the 
containership as used in the analysis gave an accuracy, which was 
fully satisfactory with respect to the overall response. The results 
showed that the highest stresses are to be expected in a few hatch 
comers in the upperdeck.
This report presents a detailed stress analysis of three heavily 
loaded hatch corners.
The main purpose of this analysis is to demonstrate the possibili
ties of finite element calculations of complicated 3-dimensional 
detailstructures of a ship.

2 Stress analysis
In order to obtain a detailed picture of the stresses at a heavily 
loaded hatch com er, a local part o f the structure has to be isolated 
and remodelled with a much finer element grid than used for the 
overall analysis.
Displacements or stresses have to be prescribed, where the local 
structure is taken from the major structure.
Local stress analysis will be carried out for the hatch com er just 
before the engine room and for two regions where the longitudi
nal double shell structure is crossed by a transverse boxgirder. 
The structural parts, selected from the ship’s structure, extend 
from deck 2 to deck 1, including the hatch coamings (Fig. 1). 
The first structural detail, given in Fig. 6, represents the connec
tion of a transverse boxgirder and a transverse bulkhead with the 
double shell structure.
The second structural detail, given in Fig. 8, shows a similar 
construction without transverse bulkhead.
The third detail (Fig. 12), that was analysed, is the connection of 
the longitudinal double shell structure with the engine room 
structure.

2.1 Loading conditions
The loading conditions analysed are given in Fig. 2. Loading case 
1 represents the still water bending moment distribution caused 
by the ship 's light weight, dead weight and buoyancy. The 
maximum bending moment appeared to be M v =  2.665 x 109 
Nm. Loading case 2 represents a torsional moment distribution, 
based on model experiments carried out in the tank of the Nether
lands Ship Model Basin at Wageningen (1). A description of the 
introduction o f the loads to the element model of the entire shift 
is given in (2). The boundary displacements of the structural 
details are obtained from the overall analysis. It should be noted- 
that this model requires that the difference in stiffness betweer1 
the coarse and the fine mesh models is acceptable, as too large' 
differences in stiffness would lead to substantial errors in the 
generated boundary conditions.



Ship Particulars

Length oa -  287.00 m
Length pp -  273.00 m
Breadth moulded -  32.24 m
Depth moulded -  25.00 m
Draught design -  10.65 m
Draught calculation -  10.55 m 
D raught scantling -  12.04 m

Deadweight design -  33300 tonnes 
Shaft horse power -  2 x 40500 
Service speed -  27 knots
Containers below deck -  2020 in 20' module 
Containers above deck -  336 (1 layer)
Total containers -  2356

Fig. 1. General Arrangement of Nedlloyd Far East Container Ships.
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Torsional moment distribution (loading case 2).

Figs. 6, 7, 8, 9, 12 and 13 show the boundary displacements as 
derived from the overall analysis. The prescribed displacements 
of the structural details are assumed to vary linearly between the 
displacements of the nodal points of the coarse mesh model o f the 
ship.

2.2 Finite element model
The structural details 1 and 2 are divided into 4 so-called sub
structures in order to achieve an economical solution. The struc
tural partitioning is so arranged that the bandwidth of the stiffness 
matrix of each substructure becomes relatively small. The sub
structures are the transverse boxgirder, two parts o f the longitu
dinal double shell structure and the structural part, including the 
hatchcomers, connecting the three other substructures to one 
mainstructure.
If the stiffness properties of each substructure are determined, the 
substructures can be treated as complex structural elements and 
the matrix displacement method can be formulated for the parti
tioned structure. Once the displacements on the substructure 
boundaries have been found, each substructure can then be analy
sed separately under known substructure boundary displace
ments.
The substructures are divided into a large number o f basic plane 
stress elements (with com er nodes only), so that the actual 
structure is simulated to the smallest detail; this simplifies the 
problems concerned with the modelling.
The main characteristics of the elementmodel o f structural detail 
1 are as follows:

4 substructures 
2491 elements 
3466 degrees of freedom.
The computation time required for solution with an IBM 360/75 : 
90 min 17.7 sec.

921 927

coaming

flange

Fig. 3. Element distribution near the hatchcomers o f deck 1 in structural 
details 1 and 2.

Fig. 3 shows the element distribution near the hatchcomers of the 
upperdeck of structural details 1 and 2. Structural detail 3 has 
been analyzed without partitioning into substructures.
The main characteristics of the elementmodel of structural detail 
3 are:
1301 elements
1920 degrees of freedom
The computation time required for the solution: 36 min 55.6 sec. 
The element distribution of the upperdeck is given in Fig. 14. The 
plate thicknesses are given in (2).
The numerical calculations are carried out with the general pur
pose finite element programme ASKA (3).

3 Results of the analysis
This chapter describes stress patterns around the hatchcomers of 
three heavily loaded structural details.

3.1 Stresses in hatchcomers o f  structural detail I 
Fig. 4 shows the stress distributions in the hatchcomers o f  the 
upperdeck for both loading cases. It can be seen that vertical 
bending of the ship produces stresses in the hatchcomers, which 
are nearly the same at both sides o f the transverse boxgirder. The 
largest stress due to vertical bending becomes 115 N /m m 2 and 
from the coarse mesh analysis (2) the stress value in the undistur
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bed region is 80.6 N /m m 2, so that the stress concentration factor 
being the ratio of the maximum stress value and the stress value in 
the undisturbed region becomes 1.43. This relatively low stress 
concentration factor for the hatchcomer for vertical bending must 
be attributed to the locally increased plate thickness. The stresses 
according to pure torsional loading are mainly caused by bending 
of the transverse girder. It can be seen that the distribution of the 
compressive stresses given in Fig. 4 differs from the distribution 
of the tensile stresses. The different stress distribution is caused 
by the fact that the transverse boxgirder is eccentrically attached 
to the transverse bulkhead and by the influence of the compres
sive stresses in deck 1. The largest absolute stress value accor
ding to torsional loading will become 130 N/mm2. The stresses 
due to the wave induced loading, such as torsional loading have 
to be added to the static stresses due to still water bending.

From Fig. 4 it will be clear that the maximum stress value due to 
the combination of torsional loading and still water bending 
becomes about 205 N/mm2, bearing in mind that the stresses due 
to torsional loading may be either positive or negative.Fig. 5 
shows the stress distributions in the hatchcorners of stringer 6. 
The distribution of the stresses is nearly the same as found for 
deck 1, but the stress level is reduced for both loading cases. A 
reduction of the stresses due to vertical bending is obvious from 
the fact that the distance from stringer 6 to the neutral axis o f the 
cross-section is smaller. The stresses due to torsion become 
smaller in stringer 6, because the warping of the cross-section at 
stringer 6 is less than at deck 1 and consequently the bending of 
the transverse girder is less.

3.2 Stresses in hatchcorners o f  structural detail 2
Fig. 10 shows the stress distribution in the hatchcorners of deck
1. The distribution of the stresses is nearly the same as found for 
structural detail 1. The stress level, however, is slightly reduced. 
The stresses due to loading case 1 are reduced, because the 
bending moment at this cross-section is smaller. The stresses due 
to torsional loading (Fig. 2) are reduced because of the smaller 
bending stiffness of the transverse boxgirder without transverse 
bulkhead. It appears that the distribution of the compressive 
stresses, given in Fig. 10, differs from the distribution of the 
corresponding tensile stresses. The difference will be produced 
by the influence of the compressive stresses in deck 1 and the 
main longitudinal bulkhead as shown in (2).
Fig. 11 shows the stresses in the hatchcorners of stringer 6. The 
same remarks apply as made for structural detail 1.

3.3 Stresses in hatchcorners o f  structural detail 3 
Structural detail 3 is the most heavily loaded part of the ship. 
Although the thickness o f the com er insert plate in deck 1 is 50 
mm, the stresses become remarkably high. Fig. 15 shows the 
stresses in the hatchcorner of deck 1. The location of the highest 
stress is nearly the same for both loading cases. The stress 
concentration factors, however, differ significantly from each

other. There are many definitions for the stress concentration 
factor for hatchcorners of containerships. If the stress concentra
tion factor is defined as the ratio of the maximum stress value and 
the stress value in the undisturbed region, being point 19 in Fig. 
15, the stress concentration factor for vertical bending yields 2.0 
and for torsional loading yields 3.4. The considered torsional 
loading and the still water bending produce a maximum stress 
value of 313 N/mm2.
The stresses in the hatchcorners of stringer 6 are gi ven in Fig. 16. 
The stress concentration factors, corresponding with the results, 
given in Fig. 16 are 1.6 for vertical bending and 2.6 for torsional 
loading. It is clearly shown that the stresses as well as the stress 
concentration factors are significantly smaller than those for deck
1. This is explained by the fact that the hatchcorners in stringer 6 
are connected with a more flexible part of the structure, namely a 
profile, eccentrically attached to the transverse bulkhead (Fig. 
12).

4 Conclusions
1. The results of the analysis show that the finite element method 

is a very effective method to obtain a detailed picture of the 
stresses in heavily loaded hatchcorners of a shipstructure.

2. If a transverse boxgirder is eccentrically attached to a trans
verse bulkhead, the stresses in the hatchcorners, where the 
boxgirder crosses the longitudinal bulkhead, are higher be
cause of the larger bending stiffness of the boxgirder with 
effective plate width.

3. The connection of the longitudinal double shell structure with 
the engine room structure appeared to be the most heavily 
loaded structural detail. The maximum stress in the hatchcor
ner o f deck 1 yielded 313 N /m m 2 due to torsional loading 
and still water bending.

4. Stress concentration factors for hatchcorners depend on load
ing conditions, geometry and on the stiffness distribution of 
the surrounding structure.

5. Substructure analysis will be efficient, if the bandwidth of the 
stiffnessmatrices of the substructures is relatively small com
pared with the bandwidth of the stiffness-matrix of the struc
ture without partitioning into substructures.
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Fig. 10. Stresses in hatchcomers of deck 1 in structural detail 2.
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Fig. 12. Boundary displacements of structural detail 3, loading case I .
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Fig. 13. Boundary displacements of structural detail 3. loading case 2.
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Fig. 14. Element distribution o f deck 1 in structural detail 3.
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Fig. 15. Stresses in hatchcomer of deck 1 in structural detail 3.

Fig. 16. Stresses in hatchcomers of stringer 6 in structural detail 3.
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BOEKBESPREKING

’Ship Structural DesignConcepts’ door J. Harvey Evans. Editor: 
Comell Maritime Press, Inc. 1975. Box 109-Cambridge, Mary- 
land, U .S.A . Afm.: 27 X 21 X 5 cm , 837 blz., vele figuren 
tussen tekst. Gebonden in linnen band, prijs: $ 22.50.
Bij het M. I .T. is onder auspiciën van het Naval Ship Engineering 
Centre van het Departement van Marine, USA, het eindrapport 
verschenen van Project SR-200 ’Structural Design Criteria’, 
welk rapport doorJ. H. Evans is opgesteld met medewerking van 
andere auteurs. De publicatie is voorts tot stand gekomen in 
overeenkomst met het ’Ship Structure Committee’.
De deskundigen die de verschillende hoofdstukken hebben ge
schreven komen zowel uit marine-kringen als uit de handels
scheepvaart/scheepsbouw wereld.
In het voorwoord wordt een verantwoording gegeven van de 
opzet van het werk. De eerste twintig hoofdstukken behandelen 
voornamelijk de omgevingscondities en belastingen van con
structies, met name de langsscheepse en in het middenschip 
gelocaliseerd. Zij voeren tot beschouwingen over de ontwerpme
thoden voor geschikte constructies.

De volgende hoofdstukken behandelen geavanceerde bereke- 
ningssystemen voor roosterconstructies terwijl de slothoofdstuk
ken ingaan op de scheepsconstructies met betrekking tot het 
gehele dragende systeem en met name gelet op de duurzaamheid. 
Elk hoofdstuk kan als een afzonderlijke voordracht worden be
schouwd.
Enkele doublures zijn daardoor onvermijdelijk, maar niet hinder
lijk. Ook ten aanzien van nomenclatuur zijn er wat onderlinge 
verschillen. De literatuurverwijzing bij ieder hoofdstuk slaat 
alleen op Engelse bronnen. De hoofdstukken zijn geschreven 
tussen 1971 en 1973.
Het boek heeft het karakter van de bundeling van een aantal 
voordrachten, zonder discussie. De schrijvers zeggen dat zij 
verwachten dat het als een discussiestuk zal worden gebruikt en 
dat er kritiek op zal volgen van hen die in deze materie volledig 
thuis zijn.
Een boek dat bij scheepsbouwers en degenen die in het algemeen 
met de mathematische en mechanische aspecten van constructies 
hebben te maken aanwezig behoort te zijn en gebruikt dient te 
worden.

Prof. ir. J. H. Krietemeijer
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Tewaterlating super pijpenlegger ’Bar 347’

Op 14 februari 1976 werd bij De Rotter- 
damsche Drookdok Mij. B.V. de super- 
pijpenlegger BAR 347  te water gelaten. 
De doopplechtigheid werd verricht door 
mevrouw Foster Parker, echtgenote van 
de president van Brown & Root Inc. te 
Houston.

Deze super pijpenlegger van de z.g. derde 
generatie is de grootste ter wereld in zijn 
soort. De opdracht werd door Brown & 
Root in juli 1974 aan de RDM gegeven 
voor oplevering begin mei 1976.
Het vaartuig, gebouwd onder klasse Ame
rican Bureau of Shipping en ontworpen 
voor wereldwijde operaties op zee, is uit

gerust om pijpleidingen van zeer grote 
diameter te kunnen leggen en dit onder 
zeer ongunstige omstandigheden van 
wind en zee.
De hoofdafmetingen zijn : lengte 200 m; 
breedte 43 m en holte ruim 15 m.

Het vaartuig heeft een overdekte 
pijpleiding-productie-straat en is aan de 
leiding-afvoerzijde voorzien van een spe
ciaal ontworpen verstelbare constructie 
voor geleiding van de pijp naar de zeebo
dem. In de productiestraat zijn zeven vol
automatische lasstations en drie installa
ties voor het onder de juiste spanning hou
den van de leiding gepjaatst.

Een pijpenvoorraad-capaciteit van ca.
20.000 ton maakt het vaartuig vrijwel on
afhankelijk van storingen bij de aanvoer 
van pijpen door bevoorradingsschepen ten 
gevolge van b.v. slecht weer.
De pijpenvoorraad en de langsscheepse 
transportbaan worden bediend door twee 
grote 125 tons verrijdbare portaalkranen. 
De pijpenlegger wordt in de juiste positie 
gehouden door middel van een ankersys- 
teem met 12 centraal bediende lieren met 
80 mm dikke ankerdraden en 30 tons 
zware ankers.
Er is een accommodatie, geheel van air
conditioning voorzien en ingericht voor 
350 personen.
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N NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
yjf TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 

(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorstel voor lezingen seizoen 1975-1976

Seagoing tug and barge

a. Mogelijkheden en voorwaarden voor 
zeeduwvaart, door Prof. ir. N. Dijkshoorn.
b. Vlootsimulatie van zeegaande duw- 
eenheden, door ir. R. W. Bos.
c. Enige economische beschouwingen 
over zeeduwvaart, door drs. L. Blank.
d. Enige technische aspecten betreffende 
bewegingen en krachten in golven, door M. 
F. van Sluys.
25 mrt. ’76 (do) Rotterdam *
26 mrt. '76 (vr) Amsterdam 
30 mrt. ’76 (di) Groningen

Algemene Ledenvergadering en excur
sie naar Scheepswerf en Machinefa

briek ”De Merwede” v/h Van Vliet & Co.
28 apri. ’76 (wo) Hardinxveld

Productiebesturing met kostenbewa
king en eventuele computertoepassing
door ing. J. M. Sandwijk en ir. B. 
Tideman (Raadgevend Ingenieurs
bureau Sandwijk B.V.), Haarlem
22 apr. '76 (do) Rotterdam
23 apr. '76 (vr) Amsterdam 
27 apr. '76 (di) Groningen

Marine main shafting bearing develop
ments
door mr. P. A. Day (The Glacier Metal 
Comp. Ltd., London)
13 mei '76 (do) Rotterdam
14 mei '76 (vr) Amsterdam

N.B.
1) Lezingen gemerkt *  samen met 

Sectie Scheepstechniek Klvl.

18 en 19 april '76 Pasen 
27 mei '76 Hemelvaartdag 

6 en 7 juni ’76 Pinksteren

Naar behoefte kan van het programma 
worden afgeweken.

Bovenstaand programma zal in 
'Schip en Werf' worden herhaald. Wij
zigingen of aanvullingen Kunnen 
hierin voorkomen.

Notulen van de vergadering van de Afdeling 
'Rotterdam ' , gehouden op donderdag 26 f e 
bruari 1976, in de Clauszaal, 2e verdieping 
van het Croothandelsgebouw, Rotterdam.

Aanwezig volgens de presentielijst: 4 bestuurs
leden, 2 sprekers, 127 leden en introducé’s.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering d.d. 29 januari 
1976 (zie 'Sch ipen  W erf’ no. 4  van 20 februari 
1976).
3. Voordracht met lichtbeelden.
Onderwerp: ’Het slepen en plaatsen van off
shore constructies’, door ir. C. D. Donath 
(Smit Internationale) en ’Het gebruik van 
simulatie-technieken bij de voorbereiding 
van het plaatsen van offshore constructies’, 
door drs. P. J. Paymans (NSP Wageningen).
4. Rondvraag.
5. Sluiting.
1. Om 20.00 uur opent de voorzitter, ir. G. 
L angelaarG zn., de vergadering met een woord 
van welkom aan de talrijke aanwezigen en in 
het bijzonder aan de beide sprekers van deze 
avond.
2. De notulen van de vergadering van 29 ja 
nuari 1976 worden ongewijzigd goedgekeurd 
en getekend.
2a. Hoewel niet op de agenda vermeld vervult 
de voorzitter de droeve plicht onderstaande 
overleden leden met enige ogenblikken stilte te 
herdenken.
J. C. Crum, technisch inspecteur J. Vermaas’ 
Scheepvaartbedrijf, Rotterdam, overleden op 8 
februari in de leeftijd van 60 jaar.
A. F. D. Jansen, oud-chef Technische Dienst 
Holland-W est-Afrika Lijn, A msterdam, over
leden op 10 februari in de leeftijd van 79 jaar.
3. Vervolgens houdt de heer ir. C. D. Donath

zijn voordracht, toegelicht met een aantal d ia’s 
over het slepen en plaatsen van offshore con
structies. Verschillende soorten constructies 
worden genoemd en de wijze waarop deze con
structies met behulp van sleepboten op hun 
plaats worden gebracht. Uit de opsomming van 
de in afzienbare tijd nog te verwachten sleepob- 
jecten blijkt, dat indien één en ander volgens 
schema gerealiseerd moet worden, ongeveer 
de helft van de totale wereldsleepcapaciteit aan 
pk’s hiermede gemoeid moet zijn.
Na de pauze gaf drs. P. J. Paymans een over
zicht van de simulatietechnieken die in sa
menwerking met Smit Internationale op het 
NSP ontwikkeld waren om met alle mogelijke 
omstandigheden die zich bij het slepen van 
offshore constructies voordoen aan de kapi
teins en andere betrokkenen d .m .v . de gesimu
leerde situaties bekend te geraken.
Een film van de simulator gaf een duidelijk 
overzicht hoe hiermede op het NSP gewerkt 
wordt. Na de voordrachten stelden de volgende 
heren nog vragen die door de sprekers werden 
beantwoord.
M. J. Visch, M. A. Wijsmuller. G. Ankersmit, 
G. van Hussen, B. A. van derG raaff, Prof. ir. 
J. H. Krietemeijer, L. van Es, W. Everts, J. 
Blom en G. van den Berg.
4. Bij de rondvraag vestigde de algemeen se
cretaris nog de aandacht van de leden op de 
Algemene Ledenvergadering die op 28 april
a.s. te Hardinxveld zal worden gehouden.
5. Alvorens te sluiten zegt de voorzitter dat de 
grote opkomst en de levendige vragenstelling 
het bewijs geleverd hebben dat de gehouden 
voordrachten zeer in de smaak zijn gevallen. 
Hij dankte beide sprekers van harte voor hun 
bijdrage voor deze geslaagde avond. Een harte
lijke applaus onderstreepl het dankwoord van 
de voorzitter, die om 23.00 uur de vergadering 
sluit.

NIEUWSBERICHTEN
Scheepsbouwkundig Gezelschap 'W illiam  
Froude, Delft
Het bestuur van het Scheepsbouwkundig Ge
zelschap 'W illiam Froude’ deelt mede dat het 
zich in de buitengewone vergadering van 27 
februari 1976 als volgt heeft samengesteld: W. 
J. den Held, president; H. M. van W icringen, 
secretaris; P. J. M. Fontijn. thesaurier; J. II. C. 
Meijers, commissaris onderwijs en A. F. C. ten 
Berg. commissaris.

Terma radars
Nautisch en Technisch Bureau Ventevillc B.V. 
te Rotterdam heeft de vertegenwoordiging op 
zich genomen van Term a. de Deense fabrikant 
van radars voor navigatie.

Symposium on Marine Traffic Systems
11-14 april 1976
In het Nederlands Congres Centrum . Chur- 
chillplein 10 te 's-Gravenhage wordt van 1 1 -  
14 april 1976 een symposium gehouden met als 
onderwerp: ’Marine Traffic System s’.
Dit symposium wordt georganiseerd door de 
TH Delft, Liverpool Polytechnic, het Neder
lands Maritiem Instituut, Royal Institute of 
Navigation. University o f Wales en met me
dewerking van United States Coast Guard en 
Européenne Océanique (M onaco).
Het secretariaat van dit symposium is het Ne
derlands Maritiem Instituut te Rotterdam. Te
lefoon 010-365077, Postbus 25138. 
Inschrijving voor dit symposium via het secre
tariaat.

8e Internationale Elektrowarmtecongres
Het 8e Internationale warmtecongres zal van 
11 t/m 15 oktober 1976 door de Union Interna
tionale d ’Electrothermie (UIE) in sam enwer
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king met het Belgische Comité voor Elektro- 
warmte en Elektrochemie (BCEE) in het Con
gresgebouw te Luik worden gehouden.
Op dit congres zullen ca. 130 rapporten in 
behandeling worden genomen, die in cén van 
de drie officiële talen van de UIE (duits, engels 
en frans) zullen zijn gesteld. Elk rapport zal zijn 
voorzien van een summary in deze drie talen, 
terwijl tijdens het congres een simultane verta
ling van het besprokene in deze drie talen zal 
geschieden.
De rapporten zijn in de volgende secties onder
verdeeld:
1. reductie-, raffinage en smeltprocessen
2. verwarming en warmtebehandeling van 
metalen
3. verwarming en warmtebehandeling van 
niet metallische materialen
4. automatisering van elektrowarmteproces- 
sen
5. storingen door elektrowarmte installaties- 
invloed op het milieu
6. elektrische ruimteverwarmingen klimatise- 
ring
7. algemene problemen
hl sectie 6 zullen ook 6 rapporten worden be
handeld, die onder auspiciën van de W erk
groep elektrische ruimteverwarming en klima- 
tisering van de 'Union Internationale des Pro- 
ducteurs et Distributeurs d ’Energie Electrique’ 
(UNIPEDE) zullen worden ingediend. 
Bovendien zullen tijdens dit congres ronde ta
fel conferenties worden gehouden over: vlam- 
boogovens; besparing van primaire energie en 
grondstoffen, alsmede de elektrowarmte en het 
milieu.
Nadere inlichtingen over dit congres kunnen 
worden ingewonnen bij het secretariaat van het 
congres CBEE. Galerie Ravenstein, Boite 8 
B-I000 Brussel (telefoon (02) 5111970) o f bij 
de Stichting Nederlands Instituut voor Elek
trowarmte en Elektrochemie (NIVEE), 
Utrechtseweg 310 te Arnhem (telefoon (085) 
457057).

TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT
Geslaagd voor hel doctoraalexamen wiskundig 
ingenieur
D. Krijtenburg, Voorburg 
P. J. C. van der Eijk. Heerlen 
W. H. Kokxhoorn. Delft

Voordrachten schccpsukoestiek
De sectie voor Scheepstechniek, afdeling 
Werktuig- en Scheepsbouwkunde van het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs, in samenwer
king met het Nederlands Akoestisch Genoot
schap, het Scheepsbouwkundig Gezelschap 
'W illiam Froude' en de Nederlandse Vereni
ging van Technici op Scheepvaartgebied, heeft 
op 19 februari 1976 te Delft een bijeenkomst 
belegd, waar de volgende voordrachten wer
den gehouden.
1. Inleiding over ontstaan en overdracht van 
geluid aan boord door ir. J. H. Janssen (TPD): 
bronnen, wegen, ontvangers, luchtgeluid, 
constructiegeluid. lawaaihinder, NR-curven. 
dB(A).

2. Isolatie van de accommodatie
door ir. J. W. Verheij (TPD): geluidisolerende 
loopvloercn, schotten en beschieting, 
lichtgewicht-scheidingswanden. plafonds, ab- 
sorptiemateriaal.
3. Uitlaatsystemen voor dieselmotoren 
door ir. J. C. Vellekoop (TPD): absorptiedem- 
pers, resonatordempers, algemene opzet en 
bevestiging.
4. Verende opstellingen voor werktuigen 
doorH . F. Steenhock (TPD): eigenfrequenties, 
stabiliteit, elastische koppelingen, fundatie- 
constructies, flexibele pijpverbindingen, be
trouwbaarheid.
5. Vermindering van schroeflawaai 
doordr. ir. A. de Bruijn (TPD): cavitatiegeluid 
en invloed daarop van hydrodynamische para
meters. isolatiemogelijkheden.
6. Geluidoverlast aan boord
door J. Buiten (TPD): geluidhinder-
beoordelingssystemen, grenswaarden, voor
beelden van uitgevoerde constructies en haal
baarheid.
7. De praktijk in constructies en geld 
door ir. P. B. van Berkel (IHC-Verschure).

Van deze voordrachten zijn de teksten in boek
vorm uitgegeven. Een aantal van deze boeken 
zijn nog verkrijgbaar tegen de prijs van ƒ 2 5 ,-  
bij de heer ir. R. W ahab, Nederlands Maritiem 
Instituut, Burg. s'Jacobplein 10. Rotterdam, 
tel. 010 -  365077.

Koninklijke marine bestelt communicatie
systeem voor standaard-fregatten
De Koninklijke marine heeft voor de 8 
standaard-fregatten. in aanbouw bij de Konink
lijke Maatschappij ’De Schelde', de 
contract-onderhandelingen afgesloten voor de 
levering van verbindingsapparatuur voor een 
bedrag van ca. 47 miljoen gulden. De firma 
Marconi is door de Koninklijke marine na een 
grondige studie als meest gunstige leverancier 
geselecteerd uit een totaal van 6 firm a’s.
Elk systeem omvat een groot aantal radiozen
ders en ontvangers met bijbehorende antenne- 
systemen. Een modern afstandbedieningssys- 
teem, gekoppeld aan een groot aantal interne 
verbindingen, completeren het systeem.
De technische problemen, inherent aan het 
ontwerpen en samenstellen van een dergelijk 
complex verbindingssystemen in de beperkte 
ruimte van een schip, zullen door Marconi in 
samenwerking met de Koninklijke marine 
worden aangepakt.
Naast de apparatuur, te leveren door Marconi, 
zullen leveranties van Duitse en Franse 
dochterondernemingen van het Philips- 
concem worden toegepast, welke tevens in ge
bruik zijn bij respectievelijk de Duitse, Belgi
sche en Franse marines.
De Marconi-apparatuur is reeds bij de Engelse 
marine in gebruik. De logistieke nazorg zal 
gemeenschappelijk met de buurlanden ter hand 
worden genomen teneinde kostenbesparingen 
in de exploitatie te bereiken. 
Compensatieregelingen zijn getroffen voor 
deze communicatie-apparatuur. Via de sa- 
menwerkingscontacten met de marines van de

buurlanden, vindt thans ook Nederlandse appa
ratuur zijn weg naar deze buurlanden.

FME Voorlichtingspublikaties
Bij Educaboek B V. te Culemborg zijn ver
schenen de FME voorlichtingspublikaties. 
VM 29 -  Wormoverbrengingen.
VM 43 -  Lassen van roest- en hittevast staal 2; 
Lastechnieken, inspectie en onderzoek.
VM 48 -  Stempels en matrijzen 2: gereed- 
schapsstalen.
De prijs van deze publikaties is resp. ƒ 16,50, 
ƒ  3 6 ,-  en ƒ 21 ,-.

Nieuwe opdrachten
Ondanks harde concurrentie, zelfs van Japanse 
zijde, is de scheepswerf Ton Bodewes B V. te 
Franeker erin geslaagd een contract af te sluiten 
voor de bouw en levering van een 2450 tons 

_ mini-bulk carrier. De afmetingen zijn 81,20 m 
X 11.85 m. X5.85 m ., voorzien van een 1500 
pk. Brons diesel. Snelheid 11 knopen.
De opdrachtgever is een Nederlandse rederij, 
welke tevens opdracht heeft gegeven het schip 
van laad- en losgerei te voorzien, opdat het zo 
veelzijdig mogelijk kan worden ingezet. Over
igens is het schip een zusterschip van de door 
de werf onlangs afgeleverde mis Daniël. Aan
gezien voomoemd type voor de betreffende 
werf een optimaal schip is -  grotere kunnen 
niet door de sluizen te Harlingen -  tracht de 
werf tot een seriebouw te komen. Gerugge- 
steund door het samenwerkingsverband met 
Conoship en hun centrale werkplaats Centraal- 
staal, blijkt men een zodanig scherpe prijs te 
kunnen afgeven, dat het hoofd ook aan buiten
landse concurrentie geboden kan worden. De 
werf hoopt dat het te verwachten serie effect 
voldoende zal zijn om de reders in staat te 
stellen in Nederland te blijven bestellen.

Tewaterlatingen
Eind 1974 ontving IHC Holland van de 'Dienst 
voor de W aterwegen’ van de Republiek Zaïre 
de opdracht voor de bouw van twee sleepzui- 
gers, elk met een laadruiminhoud van 1500 m3. 
In verband met de werfbezetting ten tijde van 
de opdracht en de overeengekomen levertijd, 
werd de bouw van het ene schip uitbesteed aan 
A. Vuyk & Zonen’s Scheepswerven in Capelle 
a/d IJssel. Dit schip, de Tshuapa, werd op 28 
februari te water gelaten.
De doopplechtigheid werd verricht door Me
vrouw Bagbeni, M inister van Politieke Zaken 
van de Republiek Zaïre, in tegenwoordigheid 
van o.m . de heer Bukasa Mayela Odia, direc
teur van de ’Régie des Voies M aritimes’ in dat 
land. en de ambassadeur van Zaïre in Neder
land, Zijne Excellentie de Heer Tshilumba- 
Kabishi.
De tweede sleepzuiger wordt gebouwd bij IHC 
De Klop in Sliedrecht en zal in de loop van 
maart te water worden gelaten.

Technische gegevens
De hoofdafmetingen van de voor Zaïre bestem
de sleepzuigers zijn: lengte 82.80 meter en 
breedte 14.00 meter. De laadruiminhoud be
draagt 1500 m 3; de baggerdiepte 18.00 meter
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(maximaal). De zuigbuis bevind! zich aan bak
boordzijde van het achterschip, in de machine
kamer zijn drie hoofdmotoren geïnstalleerd, 
elk met een vermogen van 1220 pk. Twee 
ervan drijven de schroeven aan, de derde is 
voor aandrijving van de baggerpomp.
Het lossen van de lading geschiedt door het 
openen van de 2 x  6 bodemschuiven. Ook kan 
de baggerspecie aan land worden gepompt met 
behulp van het zelfleegzuigsysteem en de wal- 
persaansluiting. o f in langszij liggende bakken 
worden gestort via de bakkenlaadinrichting. 
De accommodatie op achter- en voorschip 
biedt plaats aan een bemanning van 26 perso
nen.

De Pass o f  Brander (3500 dwt) is op 4 maart j l . 
op de werf van B .V . IJsselwerf te Rotterdam 
gedoopt door mevrouw R. C. Bainbridge, 
echtgenote van de heer R. C. Bainbridge van 
General Chemical Chartering Limited, Lon
den.
De Pass o f  Brander is de laatste van de vier 
nieuw e Coastal tankers, die aan de vloot zijn 
toegevoegd.
Het schip is zodanig ontworpen, dat het beant
woordt aan de meest recente IMCO eisen voor 
type 2 schepen, waarmee vloeibare chemica
liën in bulk worden vervoerd.
Hoewel deze schepen zijn ontworpen om te 
beantwoorden aan de DT1 eisen voor klasse VI1 
schepen, zullen ze voornamelijk worden ge
bruikt voor de kustvaart.
Panocean Storage & Transport Limited 
exploiteert nu Coastal tankers, chemicaliën 
lichters en opslaginstallaties voor vloeibare 
produkten in bulk in Rotterdam, Antwerpen, 
Merseyside, met een totale capaciteit van
750.000 m3, en biedt een geïntegreerde 
transport-, opslag- en distributiedienst voor 
vloeibare produkten.

Verkochte schepen
Via bemiddeling van Supervision Shipping & 
Trading Company, Rotterdam, zijn de vol
gende transacties tot stand gebracht: 
de olie/ertstanker Parana Kanchan is voor 
sloop verkocht naar Engeland. 23 363 tons 
d.w ., gebouwd in 1955. Het schip is inmiddels 
te Blyth overgedragen.
Het m .s. Tagri. toebehorend aan de heer T. 
Ritskes te Leeuwarden is verkocht naar Pana
ma, 292 tons d .w ., gebouwd in 1931. uitgerust 
met een 240 pk Kelvin hoofdmotor, nieuw 
geïnstalleerd in 1971.

Verbouwing t.s . "Stella Sirius
Op 28 februari 1976 is het Nederlandse tank
schip Stella Siriits van Rederij Theodora bv, 
Rotterdam, aangekomen bij de Nieuwe 
Noord-Nederlandsche Scheepswerven te Gro
ningen. teneinde een ingrijpende verbouwing 
te ondergaan.
Dit schip van ca. 1 100 tons draagvermogen, 
zal met ca. 11.50 meter worden verlengd tot 75 
meter, waarbij tevens een dekverhoging plaats 
zal vinden. Het draagvermogen zal daardoor 
toenemen tot I 650 tons.

De Stella Sirins is een tankschip speciaal inge
richt voor het vervoer van o.a. vloeibare asfalt, 
bij een temperatuur van 165 ° C.
De verbouwing zal vijf weken tijd vergen.

TECHNISCHE INFORMATIE
Nieuw corrosie bestrijdingsmiddel
Het Technisch Handelsbureau Minerva B.V. te 
Huizen (N .H .) brengt een nieuw corrosie be
strijdingsmiddel, Stor-Safe genaamd, in de 
handel.
Stor-Safe is een eenvoudige en betrouwbare 
roestbescherming tijdens stilstand van moto
ren. Het vervangt de omslachtige methode, 
waarbij olie o f een andere vloeistof in de cilin
ders moest worden gespoten en de brandstof
tank . de carburateur en het carter moesten wor
den afgetapt. Stor-Safe beschermt de gehele 
motor, van inlaat tot en met uitlaat door het 
natuurlijke ’ademen' van de m otor bij tempera
tuurverschillen. Daardoor komt de bescher
mende Stor-Safe damp op iedere plek in de 
motor.
De stoffen, die Stor-Safe bevat, werden ont
wikkeld voor de NASA. De belangrijkste ele
menten zijn:
-  Tnhibitors’ ofwel corrosie-verhinderende 
stoffen, die verdampen, met waterdamp reage
ren en waardoor roestvorming in de gehele 
motor wordt voorkomen.
-  ’Buffers’, die langzaam sublimeren en de 
zuren neutraliseren, die door hydrolyse van 
loodneerslag zijn ontstaan alsmede van zuren 
uit de lucht. Zij ondersteunen tevens de wer
king van de inhibitors.
-  ’Anti oxydanten’, die reageren met bepaalde 
stoffen zoals peroxyden, aanwezig in de brand
stof. Dit voorkomt de vorming van oxydatie- 
produkten en de polymerisatie waardoor ’gum ’ 
en ’sludge’ ontstaan.
-  ’Anti schimmels’.
Door de verhoudingsgewijze grote verdam- 
pingscapaciteit werkt Stor-Safe zéér lang 
(max. 2 jaar).
Ook kan het produkt gebruikt worden voor 
bescherming van ruim twee jaar indien het ver
pakt wordt bij materialen, zoals elektrische 
schakelkasten, elektronische apparaten, on
derdelen zoals schroeven, bouten en spijkers, 
in gereedschapkisten en in bergplaatsen op 
schepen en booreilanden. Het heeft geen nade
lige invloed op metalen en op de normaal in 
gebruik zijnde soorten kunststof, rubber, verf 
en kleefmiddelen. Het voorkomt schimmel
vorming zoals b.v. op leer, kleding, zeilen en 
pakking.
Volgens opgave van de leverancier voldoet 
Stor-Safe aan diverse militaire specificaties 
van het Amerikaanse leger en is het met goed 
gevolg getest door het ’Marine Testing Institu- 
te ’.

Reinigingsmiddel voor oliegestookte stoom- 
en verwarmingsketels
De Nederlandsche Benzol Maatschappij B.V. 
te Schiedam brengt een snelwerkend, poeder- 
vormigreinigingsmiddel voor alle typen olie
gestookte stoom- en verwarmingsketels in de 
handel onder de naam Economix.

Economix is een niet-giftig, vrij vloeiend poe
dervormig produkt, speciaal samengesteld 
voor gemakkelijke verwijdering van taaie 
hardnekkige afzettingen van verbrandingsres
ten op warmteoverdrachtslakken van ketels. 
Reiniging is mogelijk terwijl de ketel in bedrijf 
is.

Behalve roet wordt ook zwavelafzetting gere
duceerd.

LONDON VENUE FOR INTERNATIO
NAL RO-RO CONFERENCE

Ro-Ro 76. the first international conference 
devoted to marine transportation using Roll
on/Roll-off methods for moving freight, will 
take place in the World Trade Centre in the City 
o f London on June 29-30 this year. The focus 
on all aspects of Ro-Ro is particularly timely in 
the otherwise stagnant shipping world, as Ro- 
Ro operators continue to order new ships and to 
expand into new routes, notably the Middle 
East and Third World countries.
For two days, international authorities will 
speak on terminal design, ship/shore systems, 
cargo safety, ship design, equipment and oper
ational experience. Papers have already been 
received covering various areas of Ro-Ro tech
nology but further submissions may be sent to 
the Conference Secretariat, 2 Station Road, 
Riekmansworth, Herts, England, for conside
ration by the Papers Committee.
Continuing advances in both shipboard and 
shore technology have influenced shipowners 
to put Ro-Ro services on both short-sea and 
deep-sea routes, avoiding the heavy and cap
tive investments of the purely cellular ships 
with the attendant expensive lilting equipment 
on the quayside.
Reflecting this expansionist climate, Ro-Ro 76 
will examine views from both the freight for
warders who are rightly concerned about the 
safe carriage of their goods while also looking 
at the ship operator who wishes to use as much 
of his cargo capacity as possible.
Another area o f discussion will centre on the 
fact that despite the availability of sophistica
ted designs of integrated ship and vehicle sys
tems. Ro-Ro ship operators are clients of most 
of the world’s shipyards, buying at keen prices 
with designs provided by their own consul
tants. Moreover, enterprising owners are ’Rol- 
lering’ sea routes previously considered sacred 
to conventional tonnage -  the Middle East 
being a prime destination from both Europe 
and the U .S.A .
The pioneering Ro-Ro Beets trading in the 
North Sea, the Baltic and the Mediterranean 
have now been joined by new competitors and 
recent statistics credit the Soviet Union with 
the fastest-growing Ro-Ro fleet -  putting a new 
emphasis on international Ro-Ro operations 
and the specialised equipment required to make 
them work profitably. These and other far 
reaching influences will be discussed at Ro-Ro 
76.
Conference bookings and inquiries received to 
date indicate that Ro-Ro 76 will attract an in-
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ternational audience of several hundred delega- 
tes and the organisers are preparing an exhibi- 
tion, related to Ro-Ro shipping, technology 
and services, to he held concurrentiy with the 
Conference in the World Trade Centre, to pro- 
vide this influential audience with a practical 
display related to the subject matters under 
discussion.
Conference delegates and exhibitors will be 
accommodated in the London Tower Hotel, a 
m agnificently appointed facility forming part 
o f the World Trade Centre complex.

Nieuw uitgchreid onderzoek van de Noord
zee
De landen die grenzen aan de N oordzee, plus 
Zweden, gaan dit jaar uitgebreid de Noordzee 
onderzoeken. Zij hebben daarvoor een ocea- 
nografisch onderzoekprogramm a opgesteld, 
dat van begin maart tot eind juni zal worden 
uitgevoerd. Dit programma heeft de naam 
Jonsdap-76 meegekregen. Het onderzoek is 
opgezet om zoveel mogelijk samenhangende 
gegevens over de zee te verkrijgen.
Deze gegevens zijn nuttig bij het uitvoeren van 
waterbouwkundige werken, studie van de ver
vuiling, stormvloedverwachtingen, enz. In 
1973 werd een dergelijk onderzoek ook ver
richt. Toen had men voornamelijk aandacht 
voor de zuidelijke Noordzee. Bovendien na
men er minder landen aan deel.
Het project Jonsdap-76 is onderverdeeld in 
twee deelonderzoekingen, die elk een naam 
kregen: Inout en Flex.
Het programma Inout wordt afgewerkt van half 
maart tot eind april. De naam Inout heeft be
trekking op het water, dat de Noordzee in
stroomt en er weer uitstroomt. In het kader van 
dit Inout-programma zullen waterstanden wor
den gemeten, niet alleen langs de kust maar 
ook in volle zee. Op een groot aantal posities 
zal elk uur automatisch de waterstand worden 
gemeten en geregistreerd. Elke tien minuten 
worden stroomsnelheid en stroomrichting 
vastgelegd. Op die manier wil men de bewe
gingen van het water leren kennen, ontstaan 
onder invloed van luchtdruk en wind, in sa
menhang met de getij-invloeden. Voor Neder
land nemen aan dit program m a deel de dienst 
Hydrografie van de marine, verschillende 
diensten van Rijkswaterstaat en het K .N .M .I. 
Het loodswezen zorgt voor het uitzetten en 
verzamelen van de meetapparatuur.
Tegelijk zal ten noordoosten van Schotland het 
zogenoemde 'Baden ground experim ent’, af- 
gekort Flex, worden uitgevoerd. Dit pro
gramma loopt tot eind juni.
In een kleiner gebied, ongeveer honderd kilo
meter in het vierkant, zullen -  nog intensiever 
dan bij Inout -  allerlei metingen en onderzoe
kingen worden verricht. Onder m eer onder
zoekt men hierbij de chemische samenstelling 
van het water. Van belang is hierbij de concen
tratie aan voedingsstoffen, die onontbeerlijk is 
voor de groei van het plantaardige voedsel in 
zee, het zogenaam de fytoplankton.
Dit plankton vormt op zijn beurt weer voedsel 
voor het dierlijk zoöplankton. Ook de groei en

de verspreiding van dit zoöplankton worden 
bestudeerd.
Het onderzoek heeft met opzet plaats in het 
voorjaar, omdat zich dan in dat deel van de 
Noordzee een temperatuurprofiel in het water 
ontwikkelt, waarhij de betrekkelijk warme bo
venlaag wordt gescheiden van de koudere on
derlaag.
Aan Flex zal van Nederlandse zijde worden 
deelgenomen door het Nederlands Instituut 
voor Onderzoek der Zee, gevestigd op Texel, 
met het onderzoekvaartuig Aurelia. 
Scheepvaart en visserij zullen tijdig worden 
gewaarschuwd voorde instrumenten die in zee 
zijn uitgelegd. Elk instrument is bovendien 
voorzien van een boei.
De gegevens die dit omvangrijke onderzoek 
oplevert zullen worden verwerkt door datacen- 
tra in Hamburg en Luik. De Nederlandse gege
vens passeren in elk geval het Nederlands Cen
trum voor Oceanografische Gegevens, dat in 
De Bilt is gevestigd. Overigens zal het naar 
schatting minstens twee jaar duren voordat alle 
gegevens zijn verwerkt en geanalyseerd.

Hong Kong handelsvloot vijlde in grootte ter 
wereld
Volgens niet officiële gegevens is het totale 
tonnage van schepen van eigenaren uit Hong 
Kong boven de 25 miljoen dwt gestegen, het
geen impliceert dat de handelsvloot van de 
Britse kroonkolonie momenteel de vijfde in 
grootte ter wereld is. Mr. T. Y. Chao, direkteur 
van de Wah Kwong Shipping Group, zei 
evenwel dat niet alle schepen onder eigen vlag 
voeren.
Telt men bij dit totaal de schepen die momen
teel in opdracht overal ter wereld worden ge
bouwd en die in de eerstvolgende twee o f drie 
jaar zullen moeten worden afgeleverd, dan 
komt men uit op 30 miljoen ton. Er zijn geen 
aanwijzingen dat de groei van de rederijen in 
Hong Kong zal stagneren, zodat kan worden 
aangenom en dat de scheepvaart in de nabije 
toekom steen van de grootste segmenten van de 
nationale economie zal gaan worden. De heer 
Chao pleitte wel voor een terugkeer van alle 
schepen naar de Hong Kong vlag.

Ontrekeningsgralïek voor verzinkprijzen  
per kg in verzinkprijzen per in-.
Het is usance de prijzen van het thermisch 
verzinken te berekenen in cents per kg verzinkt 
staal.
Om deze prijzen te kunnen vergelijken met de 
prijzen van andere conserveringsmethoden, die 
veelal in guldens per vierkante meter worden 
uitgedrukt, dient men het aantal m ’ per ton 
staalconstructie bij benadering te kennen. 
D oor de Stichting Doelmatig Verzinken is een 
praktische omrekeningstabel ontworpen, die 
het mogelijk maakt in een oogopslag de om re
keningen te maken voor staalconstructies met 
een oppervlak variërend van 15 m - per ton 
(d .w .z . zware constructies) tot 120 m 2 per ton 
(d .w .z. zeer lichte constructies).
Bij deze grafiek zijn de werkelijke verzinkkos- 
ten gebezigd, d .w .z . de verzinkprijzen pier kg. 
plus een toeslag voor transport- en eventuele

richtkosten, teneinde kostenvergeiijkingen zo 
reëel mogelijk te m aken. Lezers van dit blad 
kunnen een kosteloos exemplaar van deze om- 
rekeningsgrafiek schriftelijk of telefonisch 
aanvragen bij de administratie van de Stichting 
Doelmatig Verzinken, W eissenbruchstraat 
115, Den Haag, tel (070) -  245964. De oplaag 
van deze grafiek is beperkt.

Uniek getijmeetsysteem in zeegaten Wad
denzee
Een projectgroep van Rijkswaterstaat, waarin 
samenwerken de Studiedienst Hoorn, de 
Hoofdafdeling Hydro-instrumentatie en de 
Dienst Informatieverwerking, heeft de eerste 
van een vijftal ’meetpalen’ in de buitendelta’s 
van de westelijke W addenzee voorzien van een 
zogenaamd telemetrisch getijmeetsysteem. 
Het is een uniek systeem dat de waterstand 
automatisch berekent uit de waterdruk, de 
luchtdruk, de watergeleidendheid en de water
temperatuur. Dit gebeurt met instrumenten 
waarvoor de energie wordt geleverd door zon
necellen. Het eerste automatische meetpunt is 
geïnstalleerd in het Westgat bij Den Helder. De 
andere vier komen in het M olengat, het Eier- 
landsegat, het Vlie en het Borndiep.
De gemeten gegevens kunnen worden gebruikt 
voor het bestuderen van de getijbeweging. Zij 
worden tevens benut voor het zogenaamde 
wiskundig getijmodel van de westelijke W ad
denzee. Met behulp daarvan kunnen adviezen 
worden gegeven voor de verbetering van de 
vaargeulen en kan een beter inzicht worden 
verkregen in de zandbeweging in de W adden
zee.
De gegevens worden eerst opgeslagen in een 
elektronisch geheugen. Op een ’commando’ 
vanuit het registratiecentrum in Hoorn worden 
ze draadloos overgeseind naar twee relaissta
tions. die zijn ingericht in de vuurtorens van 
Huisduinen en Terschelling. De verdere over
dracht naar Hoorn gebeurt langs telefoonlijnen. 
Een meetpunt hoeft dus niet continu uit te zen
den, wat veel energie bespaart en het mogelijk 
maakt om voor het hele systeem van slechts één 
zendontvangfrequentie gebruik te maken.
De energievoorziening wordt verzorgd door 
accu’s, die worden opgeladen door een paneel 
met zonnecellen. Elk zonnepaneel heeft een 
oppervlakte van ongeveer één vierkante meter. 
Een uur volle zonneschijn geeft de apparatuur 
genoeg energie voor meer dan een etmaal. De 
zonnepanelen zijn gekozen boven windgenera
toren omdat ze geen bewegende delen hebben. 
Omdat ieder meetpunt zijn eigen energievoor
ziening heeft en daardoor ze lfde  gegevens kan 
overzenden naar het registratiecentrum, 
hoeven de m eetlocaties, die meestal moeilijk 
bereikbaar zijn, alleen m aar te worden bezocht 
voor onderhoudswerkzaam heden. Het pakket 
meetinstrumenten is overigens zo aan de meet- 
paal bevestigd dat het gemakkelijk kan worden 
verwisseld en voor eventueel onderhoud kan 
worden meegenomen naar de vaste wal.
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