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De havens in de
Het Havenbedrijf van de Gemeente Rot
terdam heeft dezer dagen de definitieve 
cijfers van het goederenverkeer in het af
gelopen jaar bekendgemaakt. Hieruit 
blijkt, dat Rotterdam in 1975 een totaal 
heeft bereikt van 269,3 miljoen ton, dat is 
3,7% minder dan in het voorafgaande 
jaar. Individueel gezien ging de lijnvaart 
met 9,2%  nog het meest achteruit. De 
tankvaart daalde met 2,5%  en de tramp- 
vaart met 4,4% . Hoewel deze teruggang 
dus op zichzelf niet zo verontrustend lijkt 
en daarmee de woorden van wethouder H . 
van der Pols op de Oudejaarsbijeenkomst 
van de havenvereniging, dat alles best 
meevalt, lijkt te onderstrepen, mag men 
toch nog wel even het voorhoofd fronsen 
wanneer men kennis neemt van de dalin
gen in een aantal gespecialiseerde ver- 
voersmethodieken. Zo constateert het ha
venbestuur een achteruitgang van meer 
dan tien procent in het ladinggewicht van 
de containers (de aantallen containers 
daalden veel minder, namelijk met 3,8%) 
en van niet minder dan 22,2% voor lading 
verzonden per LASH-lichters.
Deze laatste totalen tonen dus aan dat de 
bezorgdheid waaraan uiting werd gegeven
o.m. door de Scheepvaart Vereniging 
Zuid (SVZ) niet misplaatst was. Rotter
dam kan zich niet veroorloven dat juist in 
deze categorieën een sterk verval is opge
treden; dit bewijst maar al te meer hoe 
betrekkelijk de totaalcijfers zijn. Na alles 
wat hierover in 1975 te doen is geweest, 
blijkt dat de aan- en afvoer van ruwe olie 
via Rotterdam/Europoort in het afgelopen 
jaar maar 0 ,6  procent bij de goede resulta
ten van 1974 ten achter is gebleven. En 
hoewel het natuurlijk verheugend is, dat 
Rotterdam zijn plaats in deze voorname 
goederensoort heeft kunnen behouden, 
was het ons toch liever geweest als de

branding
individuele dalingen meer in de sector 
vloeibare bulklading hadden gelegen dan 
in ro/ro-, container- en LASH-verkeer.
In Antwerpen is de daling met ruim 12 
procent veel ernstiger geweest. Ook hier 
kon de olieaanvoer een vrijwel onveran
derd peil handhaven (via de Rotterdam- 
Antwerpen Pijplijn werd in 1975 een totaal 
van 18,5 miljoen ton ruwe olie van de 
Europoort naar Antwerpen gepompt), 
maar in enkele individuele sectoren van 
het goederenverkeer waren de dalingen 
zorgwekkend. Wat te denken bijvoorbeeld 
van een vermindering van 38,3 procent in 
de aanvoer van ijzererts! Schepen Leo 
Delwaide heeft de Antwerpenaren verze
kerd, dat er ’zich stilaan een lichte verbe
tering in deze trafiek begint af te tekenen’, 
maar de tot dusver geïncasseerde slagen 
zijn toch vrij zwaar geweest. De Luikse 
industriekringen, afnemers van het ijzer
erts, hebben er bij minister Defraigne van 
openbare werken op aangedrongen, dat de 
Schelde verdiept moet worden: ’zo niet, 
dan zou de trafiek van het Australische 
erts wel eens kunnen worden afgeleid naar 
grote naburige concurrerende havens’. 
Toch mag men zich in alle eerlijkheid af
vragen of het voor België niet beter is 
wanneer men gebruik maakt van goede, 
zij het buitenlandse aanvoerwegen, in 
plaats van zich in de kosten te storten en te 
proberen de Schelde voor iets grotere erts
carriers bevaarbaar te maken. Men zal er 
namelijk nooit in slagen om de rivier zo
veel te verdiepen, dat ’s werelds optimale 
ertsschepen, die van ruim 110.000 dwt, 
volgeladen kunnen binnenkomen. Daar
voor zou het nodig zijn dat er nog eens drie 
tot vier meter aan de huidige diepte van 
12,65 meter wordt toegevoegd en dat zien 
zelfs de Antwerpenaren niet meer zitten. 
Toen destijds de aanvoer van ruwe olie

met grote tankschepen via Antwerpen aan 
de orde kwam, bleek, dat men met de 
keuze van de Rotterdam-Antwerpen Pijp
lijn helemaal niet zo’n slechte gooi had 
gedaan. Natuurlijk was het voor Antwer
pen een prestigeverlies, dat deze haven de 
zeer grote tankschepen nooit zou kunnen 
ontvangen, maar uiteindelijk heeft het 
hele land geprofiteerd van wat logisch ge
sproken de meest voor de hand liggende 
aanvoersmethode was, namelijk de be
trekkelijk goedkope overpomping van olie 
door de buislijn van Europoort naar Ant
werpen.
Nog meer naar het zuiden bereidt Le Ha- 
vre zich voorop de officiële ingebruikstel
ling van de voorhaven van Antifer. Met 
een diepte van dertig meter wordt zij de 
enige Kanaalhaven waar zeer grote sche
pen veilig volbeladen kunnen binnenva
ren; dat was trouwens het motief voor de 
aanleg ervan. De Liberiaanse tanker And- 
ros Chryssi met 282.883 ton deadweight 
overigens nog niet eens een zeer grote, 
heeft dezer dagen ’proefgem eerd’ in Anti
fer, dat 20 kilometer ten noorden van de 
hoofdhaven van Le Havre is gelegen. Het
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ging daarbij niet zo zeer om de fysieke 
mogelijkheden van de nieuwe haven als 
wel om de bereidheid van de sleepboot- 
bemanningen om aan deze proef mee te 
werken. Al twee maanden is men in Le 
Havre aan het onderhandelen over deze 
zaak: de bemanningen willen voor het be
handelen van de grote schepen in Antifer 
extra betaling, hetgeen het havenbestuur 
van Lc Havre niet bereid is te geven. 
Men hoopt nu maar dat de zaak tijdig in 
orde komt. In mei komt het eerste van de 
twee Shell-tankschepen van elk 500.000 
dwt gereed en dit schip, de Batilus, een 
produkt van de werf in Saint-Nazaire, 
moet aan de opening van Antifer een fees
telijke tint geven. Nu het aantal Ultra 
Large Crude Carriers is afgenomen, zal 
Antifer het voornamelijk moeten hebben 
van wat gematigdere VLCC’s, maar o f de 
aanvoer van ruwe olie met deze schepen 
werkelijk zo spectaculair zal worden, is 
nog te bezien. De Fransen verkeren in het 
duidelijke nadeel, dat Le Havre vrijwel 
geen grote pijpleidingen naar het binnen
land, en zeker niet naar het industriële 
buitenland heeft. Daarentegen beschikt 
het complex Fos/M arseille aan de Franse 
zuidkust wel degelijk over ruime afvoer- 
mogelijkheden: de pijpleiding die in Fos 
begint eindigt in Elzas/Lotharingen en 
wordt wellicht nog tot over de Rijn in 
Duitsland doorgetrokken. Nu de trend in 
de richting van de kleinere tankers gaat, 
zal Fos mede profiteren van de Suezroute, 
waarvan deze minder grote tankschepen 
gebruik kunnen maken.
Aan de overkant van Het Kanaal heeft de 
Pon o f London Authority nog eens zijn 
credo betoond in de grote nieuwe haven op 
de zandbanken van Maplin in het mon- 
dingsgebied van de Theems. De aanlei
ding daartoe was het besluit van de PLA, 
om gezamenlijk met een aantal grote 
scheepvaartcombinaties een nieuw con- 
tainerterminal in Tilbury te bouwen voor 
het verkeer op Australië en Nieuw Zee
land, een project van ongeveer 16 miljoen 
Pond. Noel Ordman, directielid van de 
PLA, zei dat de keuze van Tilbury mis
schien de indruk wekt dat Londen het 
M aplin-project heeft laten vallen, maar 
niets is minder waar. Integendeel, het ha
venbestuur rekent er een beetje op, dat 
Engelands nieuwe premier Callaghan eer
der het startsignaal voor Maplin zal geven 
dan zijn voorganger W ilson, wiens kabi
net overigens al eerder het plan voor een 
nieuwe luchthaven van Londen in het
zelfde gebied torpedeerde. Londen vecht 
krampachtig om zijn traditionele positie te 
behouden, maar het blijft de haven tegen
zitten. Onlangs kondigde de combinatie

ACE-Groep, die volcontainerdiensten 
tussen Europa en het Verre Oosten onder
houdt, aan, dat als enige Engelse aanloop- 
haven de keuze is gevallen op Southamp- 
ton. Dat betekende voor Londen weer een 
verloren kans, zeker niet de eerste in de 
loop der laatste jarcn.
Als wij nu nog even een blik slaan op 
Hamburg, dan zijn wij de Noordzee-range 
praktisch rondgegaan. Het gaat de Elbe- 
haven, zo te horen, niet slecht. De recessie 
heeft natuurlijk zijn sporen op het goede
renverkeer achtergelaten, maar de terug
gang zal zeker van tijdelijke aard zijn en 
Hamburg rekent er weer een beetje op, dat

het goederenverkeer al in de loop van dit 
jaar wordt gestabiliseerd. Een grote wissel 
op de toekomst trekt deze haven door de 
aanleg van de massagoedhaven Hansaport 
en de aanzienlijke uitbreiding van het 
overslagverkeer door de verdere afbouw 
van het zijkanaal dat de Elbe met het Mit- 
tellandkanaa! verbindt. W anneer deze 
verbinding voltooid is, zal Hamburg een 
volledige ’Europa-schip-aansluiting’ op 
het gehele Elbe- en zelfs Rijnachterland 
hebben, een ontwikkeling die men in het 
minder goed bedeelde Bremen met lede 
ogen aanziet.

De J.

Deze luchtfoto van het havengebied van Tilbury toont de plaats waar een nieuw Containerterminal 
zal worden aangelegd. De faciliteit is bestemd voor het verkeer op Australië en Nieuw Zeeland, 
waarheen grote consortia, zoals de Overseas Containers L td ., hun afvaartenschem a hebben 
verdicht.



’LR. PASS’ 

’Lloyd’s Register Plan Appraisal Systemen voor Schepen’ 

beschikbaar in Nederland

I Inleiding
Voor de conventionele schepen hebben de formules uit de Rules 
van Lloyd's Register in de loop der jaren bewezen een praktische 
en betrouwbare basis te zijn om de afmetingen van de verbandde- 
len te bepalen.
Door de snelle groei van de afmetingen van tankers en bulkcar
riers in de afgelopen jaren en de introductie van bijzondere 
scheepstypes, zoals containerschepen en LNG carriers, was naast 
de formules uit de Rules een wetenschappelijker benadering van 
het constructieve ontwerp vereist door het ontbreken van erva
ringsgegevens. Hiertoe werd op uitgebreide schaal gebruik ge
maakt van de mogelijkheden die computers bieden voor het 
uitvoeren van elementaire berekeningen gebaseerd op algemene 
principes.

Tevens is er, vooral ook bij de kleinere schepen, een tendens naar 
het minder conventionele, zoals bijvoorbeeld het toepassen van 
één naar verhouding tot de scheepslengte zeer groot luikhoofd, 
of van bijzonder laadgerei enz., waardoor het uitvoeren van 
elementaire berekeningen als aanvulling op de Rule voorschrif
ten noodzakelijk kan zijn.

Met de op het hoofdkantoor geconcentreerde computer facilitei
ten gaf dit aanleiding tot een snel toenemende stroom tekeningen 
van werven over de gehele wereld, die voor goedkeuring op het 
hoofdkantoor werden ingediend omdat elementaire berekeningen 
moesten worden uitgevoerd. De plaatselijke kantoren konden 
niet meer het volledige dienstenpakket in hun eigen omgeving 
aan de relaties verstrekken.

Met het oog hierop is besloten de meest gebruikte gedeelten van 
de uitgebreide programmatuur, die op het hoofdkantoor in Lon
den is ontwikkeld, lokaal beschikbaar te maken in de belangrijke

scheepsbouwenden. Voor werk dat wordt uitgevoerd via de 
plaatselijke kantoren van Lloyd's Register wordt de programma
tuur geinstalleerd bij een computer bureau. Tevens is de moge
lijkheid aanwezig de programmatuur te installeren op de eigen 
computer installatie van een bedrijf voor zelfstandig gebruik door 
de eigen staf.

Onlangs zijn voor het kantoor van Lloyd’s Register te Rotterdam 
de Lloyd's Register Plan Appraisal Systemen voor Schepen 
(LR. PASS) geinstalleerd op de 370/Model 158 Computer van het 
IBM rekencentrum te Zoetermeer. Dezelfde computer facilitei
ten zijn ook beschikbaar in Japan, Zweden, Spanje, Denemarken 
en Duitsland.
Voor een goed begrip dient hier echter vermeld te worden dat de 
systemen 'LR. PASS’ niet slechts deze computer programma’s 
omvatten, doch in de naaste toekomst ook de verdere hulpmidde
len ter beoordeling van scheepsconstructies, speciaal met het oog 
op classificatie, t.w.:
1. de Rules, of bouwvoorschriften,
2. Procedure-handleidingen voor het ontwerpen en beoordelen 
van het constructieve gedeelte van specifieke scheepstypes,
3. Handleidingen voor elementaire berekeningsmethoden,
4. Programmatuur voor Tafel Computers.

Fig. 1 geeft een overzicht van de hulpmiddelen welke door 
LR.PASS worden omvat.
Van belang is tevens dat de 'system en' regelmatig zullen worden 
verbeterd, uitgebreid en aangepast om hun waarde te behouden.

In dit artikel zal nader worden ingegaan op de programmatuur 
voor de grote computer en op de faciliteiten die zij aan de 
Nederlandse Scheepsbouw Industrie kunnen bieden.
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De programmatuur voor de grote computer is onderverdeeld in 5 
groepen, zie fig. 1, die in de volgende hoofdstukken afzonderlijk 
worden behandeld.

II LR.SHIPS: een geïntegreerd systeem voor de langsscheepse 
sterkte van de scheepsromp

11.1 Inleiding
Het LR.SHIPS systeem, zie fig. 2, is speciaal opgezet als een 
geïntegreerd systeem van elementaire berekeningsmethoden dat 
het mogelijk maakt om de primaire sterkte-eigenschappen van 
het schip vast te leggen.
Enkele belangrijke onderdelen van het systeem zoals het opgezet 
is, zijn:

-  Een nauwkeurige omschrijving van de rompvorm, het eigen 
gewicht en de lading verdeling voorde belastingen in vlak water.
-  Een standaard mathematisch berekeningsmodel volgens de 
strip theorie voor de responsie van het schip op de zee.
-  Berekening van ladingdrukken op tankschotten ten gevolge van 
het bewegen van de vloeibare lading.
-O ntw erpen  van de materiaal afmetingen van het grootspant van 
de scheepsligger op basis van het berekende dynamische belas- 
tingspatroon.
De mogelijkheid wordt bezien om binnen dit systeem deze bena
deringswijze ook toe te passen op andere doorsneden.
Hiervoor moet op de juiste wijze rekening worden gehouden met 
de fase hoeken van de verschillende romp belastingen die met de 
strip theorie berekend worden.
Enkele van deze onderdelen zijn niet wezenlijk nieuw. Door 
integratie van deze onderdelen met de nieuwe gedeeltes is een 
geintegreerd systeem ontwikkeld, dat modulair is opgebouwd; de 
programma’s van het systeem vormen aparte onderdelen.
De integratie van de onderdelen van het systeem is verkregen 
door het opbouwen van een gegevens-bestand van het schip.
In eerste instantie bestaat dit bestand uit de belangrijkste basis 
gegevens van het schip zoals hoofd afmetingen, typegegevens, 
romp vorm. verdeling van eigen en lading gewicht.
Vervolgens wordt het bestand aangevuld met berekeningsresulta- 
tcn, zoals diepgangsgegevens en romp belastingen in vlak water, 
zeegangsgegevens volgens de strip theorie etc.
Doordat de programm’s gebruik maken van de gegevens uit het 
bestand moeten zij in een voorgeschreven volgorde worden uit
gevoerd.
Naast het gebruik binnen het LR.SHIPS systeem biedt het 
gegevensbestand de mogelijkheid om in de toekomst andere 
systemen binnen het kader van LR. PASS ervan gebruik te laten 
maken teneinde de voorbereidingstijd van berekeningen te mini
maliseren.

11.2 LR.P1M1: hoofdgegevens van het schip
Deze module van het LR.SHIPS systeem registreert de basis 
gegevens van het beschouwde schip, welke dan voor alle vol
gende modules toegankelijk blijven met het oog op vermindering 
van de invoer voor de volgende modules. Een gedeelte van de 
hier ingevoerde gegevens wordt slechts gebruikt voor beschrij
ving van het scheepstype en de uitvoering en doet geen directe 
dienst bij het uitvoeren van de berekeningen in de volgende 
modules.

11.3 LR.P1M 2: beschrijving van de rompvorm en bereke
ning van de carene gegevens
Deze module van het LR.SHIPS systeem beschrijft de rompvorm

op ordinaten met tussen afstanden van 0,01 L ^ .  De invoer 
bestaat uit de hoofdafmetingen, waterlijnbreedtes op een aantal 
gekozen posities, de contourlijn op hart schip, deklijn en kniklij- 
nen, en de dekrondte gegevens.
V ooralle ordinaten worden opeen aantal aangegeven waterlijnen 
de breedtes geïnterpoleerd en de hydrostatische gegevens bere
kend. Deze resultaten worden opgeslagen en, voor zover gespe
cificeerd, ook afgedrukt. Als hulpmiddel, om vast te stellen of de 
rompvorm goed is omschreven, kunnen de ordinaten in een 
spantenraam worden geplot. Tevens is er een optie om het carène 
diagram te laten plotten. Zie fig. 3.

Fig. 2 Geïntegreerd systeem voor langsscheepse sterkte van de 
scheepsromp
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De gegevens over de rompvorm die zijn opgeslagen, kunnen door 
volgende modules direkt worden gelezen, hetgeen van belang is 
voor o.a. trimligging, langsscheepse sterkte en zeegangsbelas- 
ting.

II.4 LR.P1M3: verdeling van het eigen gewicht van het schip.
Met het oog op langsscheepse sterkte, zeegangsberekeningen of 
romptrillingsberekeningen is een goede gewichtskromme een 
eerste vereiste. De berekening van de verdeling van het eigen 
gewicht in deze module is het uitgangspunt voor het verkrijgen 
van een goede gewichtskromme.
De invoer voor dit programma bestaat uit:
-  grootte en zwaartepuntsligging van het totale eigen gewicht
-  lokale gewichten met hun kenmerkende grootheden.
Na de lokale gewichten in mindering gebracht te hebben op het 
totale eigen gewicht wordt een standaard gewichtsverdeling be
rekend met behulp van een standaardverdeling voor het langs
scheepse materiaal en een standaard verdeling voor het rest- 
ge wicht.
Deze standaard verdelingskrommes zijn ingebouwd in de pro
gramma’s en afhankelijk van het scheepstype.
Indien de langsscheepse verdeling van het totale eigen gewicht 
bekend is uit een gedetailleerde gewichtsopgave, kan deze verde
ling ook met trapeziumvormige blokken worden ingevoerd. In 
dit geval kan een vergelijking met de standaard verdeling ge
maakt worden om vast te stellen of de opgegeven verdeling 
'norm aal’ is.

Uiteindelijk wordt een goed bevonden verdeling van het eigen 
gewicht opgeslagen voor gebruik in opvolgende modules.
De lokale gewichten en hun kenmerkende grootheden zoals inge
voerd. worden opgeslagen, zodat de coëfficiënten voor standaard 
gewichten periodiek kunnen worden geanalyseerd en aangepast.

II.5 LR.P1M4: verdeling van het lading gewicht en het 
totale gewicht.
Nadat de verdeling van het eigen gewicht van het schip is opge
steld, wordt met deze module de verdeling van het totale gewicht 
berekend voor elke beladingsconditie aan de hand van de invoer 
gegevens voor het lading gewicht.

Met het oog op het minimaliseren van de invoer wordt gebruik 
gemaakt van vooraf gedefinieerde compartimenten waarin, per 
beladingsconditie, een zeker gewicht gespecificeerd kan worden. 
De beladingscondities worden niet geoptimaliseerd vanuit het 
oogpunt van b.v. de resulterende trimligging, of rompbelasting 
in vlak water. Dit neemt niet weg dat deze module, in samenwer
king met de volgende, wèl gebruikt kan worden voor ontwerp- 
berekeningen op een ’trial and error’ manier.
Bij het uitvoeren van de berekeningen worden de hydrostatische 
gegevens, welke door module 2 zijn gecreëerd, automatisch 
gebruikt voor het bepalen van de trimligging en de metacentrum 
hoogte.
Wanneer de langsscheepse gewichtsverdeling voor een bela
dingsconditie is berekend wordt deze, met de erbij behorende
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informatie over diepgangen, opgeslagen voor gebruik door Tabel I
volgende modules. Responsies die door module 6 van het LR.SHIPS systeem

worden berekend
11.6 LR.P1M5: langsscheepse sterkte in vlak water
Deze module bepaalt de belastingen en elastische lijn van het 
schip in vlak water. Het is duidelijk dat deze grootheden sterk 
afhangen van de nauwkeurigheid van de gewichtskromme en de 
waterverplaatsingsverdeling, welke door de voorafgaande modu
les zijn opgesteld. De berekening van de elastische lijn kan naar 
keuze worden uitgevoerd met een verdeling van de afschuifstijf- 
heid en buigstijfheid volgens opgave door de gebruiker of een 
verdeling die gebaseerd is op een methode welke gebruik maakt 
van de gegevens over de rompvorm. Het is bovendien mogelijk 
de resultaten van deze module te laten plotten; zie fig. 4.

11.7 LR.P1M6: door golven geïnduceerde rompbelastingen 
en scheepsbewegingen
Uitgaande van de gegevens welke door de voorgaande modules 
zijn berekend en opgeslagen, kan deze module volstaan met 
invoer op een enkele ponskaart.
Het eerste deel van deze module zoekt alle benodigde gegevens 
uit de informatie van de voorgaande modules.
Door het tweede deel van deze module worden de berekeningen 
met het striptheorie-programma uitgevoerd en kunnen de respon- 
siekrommen voor regelmatige golven worden geplot; zie fig. 5. 
Het wordt aanbevolen de berekeningsresultaten van dit gedeelte 
aan de hand van de plots te controleren voordat de verdere 
berekeningen worden uitgevoerd.
Het derde deel berekent de voorspelling van de op de lange 
termijn optredende maximum waarde voor 25 verschillende res
ponsies; zie tabel I.

Het is ook mogelijk om na het uitvoeren van de berekeningen 
volgens de striptheorie, aparte responsies te selecteren voor uit-

Fig. 4 Langsscheepse sterkte in vlak water

Responsie O rdinaat positie

Verticaal buigend m om ent 5, 10, 15
H orizontaal buigend m om ent 5, 10, 15
Torsie m om ent 5, 10, 15
Verticale dw arskracht 5, 10, 15
H orizontale dwarskracht 5, 10, 15
D om pen
Stam pen
V erzetten
G ieren
Slingeren
V erticale verscnelling VL L ’ g L> a LL
R elatieve beweging VLL> a LL

werking waarbij dan extra mogelijkheden aanwezig zijn om de 
zeetoestanden nader te omschrijven of om extra responsiekrom- 
men voor regelmatige golven te laten plotten. Hiertoe wordt met 
behulp van het L R .257 pakket de benodigde informatie opge
zocht uit de door het LR. SH1PS systeem opgeslagen gegevens; 
zie hoofdstuk III.

III LR.257: losstaande programma’s voor zeegangs bereke
ningen.
III .1 Inleiding
Naast de in LR.SHIPS geïntegreerde programma’s voor het 
berekenen van de scheepsbewegingen en het voorspellen van de 
op lange termijn optredende responsies van een schip in zeegang

CURVE
1 . L I & H T M E I G H T  D I S T R I B U T I O N  
2 . TOTAL MASS D I S T R I B U T  1 ON ( —  ) 
3 . BUOTRNCT CURVE  
H .L O R O  CURVE
5 . ST ILL -W R TE R  SHEAR FORCE 
6 . S T ILL -W H T E R  BENDING MOMENT 
7 . TOTAL S T IL L  HATER 0EFLECT1ON
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Fig. 6 Verband tussen LR .Ships en LR. 257 systemen

Tevens kunnen gedeeltelijke zeegangsberekeningen uitgevoerd 
worden nadat het eerste deel van de 6e module is doorlopen, 
indien volstaan kan worden met enkele van de in Tabel I ge
noemde 25 responsies.
In fig. 6 is schematisch aangegeven welke extra faciliteiten het 
afzonderlijke gebruik van de LR.257 programma’s geeft naast of 
los van het LR.SHIPS systeem.

111.2 LR .2570: striptheorie programma
Dit programma berekent de scheepsbewegingen en versnellin
gen, buigende momenten en dwarskrachten, voor een schip in 
regelmatige golven.
De berekeningen worden uitgevoerd voor een aantal op te geven 
scheepssnelheden (max. 4), golfrichtingen (max. 13) en golf
lengtes (max. 15).
De gewichtsverdeling van het schip met lading wordt opgegeven 
door middel van de traagheidsstraal en zwaartepuntsligging of 
alternatief door middel van 21 gewichtsordinaten.
Voor het bepalen van de hydrodynamische eigenschappen wordt 
de rompvorm beschreven door middel van de waterlijn breedte, 
de spant oppervlakte coëfficiënt, de diepgang en de hoogte lig
ging van het drukkingspunt van 21 ordinaten.
De responsiefuncties op frequentie basis voor regelmatige gol
ven die met dit programma kunnen worden berekend zijn aan
gegeven in tabel II.

De uitvoer is door middel van opties te regelen en bestaat uit 
gedrukte uitvoer. plots (zie fig. 7) en informatie op schrijfgeheu- 
gen.

111.3 LR.257L: responsie van een schip in een onregelmatige 
zeetoestand
De responsiefuncties op frequentiebasis voor regelmatige golven

zijn deze reken methoden ook als losstaande programma’s be
schikbaar. Met deze programma’s kunnen berekeningen worden 
uitgevoerd voor schepen waarvoor de modules 1 t/m  5 van het 
LR.SHIPS systeem niet zijn uitgevoerd, of indien aanvullende 
zeegangsberekeningen gewenst zijn voor schepen die reeds eer
der met de 6e module van het LR.SHIPS systeem zijn doorgere
kend.

Fig. 7 Versnelling op Vu in regelmatige golven

LLOYD' S REGISTER OF SHIPPING

HERDING = 60.0 OEGREES
HERO SER -  1 8 0 .0  DEGREES.

1.00

SYMBOL X + Y X
SPEED NUMBER 1 2 3 4
SPEED.FT./SEC. 0.00 2 .SB S. IS 7.73

3.50

Tabel II
Responsie functies die met LR. 2570 kunnen worden berekend

Per golfrichting en per snelheid

Responsie Ordinaat positie

Verticaal buigend m om ent 1 t/m  19
H orizontaal buigend m om ent 1 t/m  19
Torsie m om ent 1 t/m  19
Verticale dwarskracht 1 t/m  19
H orizontale dwarskracht 1 t/m  19
D om pen
Stam pen
V erzetten
G ieren
Slingeren
V erticale versnelling v l l >g l , a l l

Grootste verticale versnelling SB ofBB 10
Relatieve beweging V lly a l l TRNKER FULLY LORDED LR2570

Z. 2-00

1 .0 0  2 .0 0
HAVE LENGTH/L



zoals met LR.2 5 7 0  berekend voor een bepaald schip, worden in 
dit programma gecombineerd met de zeespectra.
Een zeespectrum geeft de verdeling van de goifenergie op fre- 
quentiebasis voor één bepaalde onregelmatige zeetoestand. 
LR.257L berekent de dimensieloze responsie spectra bij de op
gegeven zeespectra waarna de variantie ervan voor de Rayleigh- 
verdeling wordt bepaald.
Als invoer voor LR.257L worden de coördinaten van de respon
sie functies opgegeven. Zij kunnen ook worden afgelezen uit de 
door LR .2570 op sehijfgeheugen opgeslagen gegevens.
De uitvoer bestaat uit een weergave van de invoer gevolgd door 
de responsiefuncties in regelmatige golven en de responsieva- 
rianties op basis van de verhouding van de gemiddelde golflengte 
ten opzichte van de scheepslengte.

III.4 LR.257X: voorspelling van de op lange termijn optre
dende seheepsresponsies
Dit programma gebruikt de door LR.257L berekende responsie- 
varianties en gaat er van uit dat de responsies behorende bij één 
onregelmatige zeetoestand de Rayleigh-verdeling bezitten, zodat 
de responsie variantie de enige parameter is.
Door het combineren van de responsie verdelingen per zeetoe
stand met de kans op het optreden van elke zeetoestand wordt het 
mogelijk een voorspelling te doen van de op lange termijn optre
dende responsies.
Dit programma geeft de mogelijkheid om drie verschillende 
kansverdelings-funeties van zeetoestanden te gebruiken, n.i. de 
normale verdeling voor Beaufort getallen, de Weibull verdeling 
voor golfhoogten o f de log-normale verdeling voor golfhoogten. 
Bovendien is er de mogelijkheid om te kiezen tussen kort of lang 
karnmige zeetoestanden, zodat door combinatie 6 verschillende 
berekeningsmethoden gevolgd kunnen worden.
De kansverdelings-funeties van de responsies worden berekend 
voor waarschijnlijkheden liggend tussen 1 en 10~12.
De ingebouwde kansverdelingsfunctie voor de zeetoestanden is 
gebaseerd op de Noord Atlantische Oceaan welke geschikt is 
voor ontwerp doeleinden omdat er veel zwaar weer optreedt 
terwijl bovendien in dit gebied veel golfwaamemingen gedaan 
zijn.

IV SLOSHING: programma’s voor het berekenen van druk
ken op schotpanelen ten gevolge van het bewegen van de 
vloeistoflading, en de sterkte van schot panelen.
IV .1 Inleiding
Door het toenemd aantal gevallen waarin ladingtanks gedeeltelijk 
gevuld worden op tankers, LNG en LPG schepen, o f lading 
ruimen gedeeltelijk met ballast worden gevuld op bulk carriers, 
is het probleem van de op de schotten optredende drukken door 
beweging van de vloeibare lading, belangrijk geworden. 
Lloyd’s Register heeft dit verschijnsel zowel theoretisch als ex
perimenteel onderzocht en hieruit zijn de in dit hoofdstuk be
schreven programma’s ontstaan, die in de naaste toekomst ook 
zullen worden geïntegreerd met het LR.SHIPS systeem, zie 
module 8 in fig. 2.

1V.2 LR.321: vloeistofdrukken op schotten in gedeeltelijk 
gevulde ladingruimten
Dit programma stelt de ontwerper in staat om de drukken te 
berekenen welke ten gevolge van bewegende vloeistof lading 
kunnen optreden om daarmede de kans op schade tengevolge van 
dit verschijnsel te voorkomen.

Het programma gebruikt gegevens over tank afmetingen, ligging 
van het rotatie punt. vullingsgraad. soortelijk gewicht van de 
vloeistof en de bewegingsampiituden. en berekent voor elke 
uitgangssituatie de vloeistofdrukken op een 10-tal punten van de 
wand voor een gebied van bewegingsfrequenties rond de eigen 
frequentie.
De ontwerper kan hieruit afleiden welke drukken maximaal op 
elke positie van de wand zullen kunnen optreden voor het berei
ken van de opgegeven vullingsgraden.
De bewegingsampiituden kunnen worden ontleend aan de bere
keningen met de scheepsbewegingen programma’s (module 6 
van LR.SHIPS of LR.2570 , L. X) of er kan gebruik gemaakt 
worden van empirische formules.

IV.3 LR.330: plastische bezwijklasten voor verstyvers of 
plaatpanelen
Dit programma maakt het mogelijk de bezwijklast van plaatpane
len en verstijvers te berekenen. Na vergelijking met de door 
LR.321 berekende drukken geeft het programma tevens een 
veiligheidfactor ten opzichte van bezwijken voor alle panelen en 
verstijvers.

V LR.SAFE: een geïntegreerd systeem voor het analyseren 
van constructies niet behulp van de eindige elementen me
thode
V .l Inleiding
Fig. 8 geeft een overzicht van het LR.SAFE systeem. Uit deze 
figuur blijkt dat LR.SAFE is opgebouwd uit een aantal subsyste
men:
-  Genereren van willekeurige constructies
-  Genereren van specifieke constructies
-  Analyse volgens de eindige elementen methode
-  Uitwerken van de resultaten van de analyse.
Voor het analyseren van grote en/of complexe constructies, waar 
de eenvoudige berekeningsmethoden te kort schieten, kan met 
succes gebruik worden gemaakt van berekeningen volgens de 
verplaatsingsmethode van de eindige elementen methode, die 
de laatste 20 jaar gelijktijdig met en dankzij de steeds snelleren 
groter wordende computers is ontwikkeld. Hierdoor is het moge
lijk het spannings- en vervormingsgedrag van gecompliceerde 
constructies goed te berekenen of een goede voorspelling te doen 
van het trillingsgedrag.
Voor berekeningen volgens de eindige elementen methode wordt 
de constructie opgesplitst in een groot aantal relatief eenvoudige 
onderdelen; plaatelementen, balkelemcnten, staafclementen 
etc., die in knooppunten samenkomen.
Voor de elementen afzonderlijk is op eenvoudige wijze een goede 
benadering van de stijfheidseigenschappen te geven in de vorm 
van een stijfheidsmatrix die betrokken is op de vrijheidsgraden 
van de knooppunten.
De stijfheidseigenschappen van de gehele constructie worden nu 
op eenvoudige wijze opgesteld door de bijdragen van de afzon
derlijke elementen in de stijfheidsmatrix van de constructie te 
sommeren.
Voor het bepalen van de responsie op belastingstelsels worden 
vervolgens de verplaatsingscomponenten van de knooppunten 
opgelost uit een stelsel lineaire vergelijkingen:
K u  =  F, waarin
K =  stijfheidsmatrix van de constructie 
u =  verplaatsingsvector 
F =  belastings matrix
Daarna kunnen de spanningen in de elementen worden uitgere
kend.
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Uit het voorgaande volgt dat een groot aantal routine berekenin
gen moet worden uitgevoerd om de stijfheidsmatrix op te stellen 
en de spanningen te bepalen, en een betrekkelijk simpele doch 
tijdrovende berekening moet worden uitgevoerd voor het oplos
sen van de verplaatsingen. Voor deze werkzaamheden is de grote 
en snelle computer uitermate geschikt gebleken.
Als bijzonderheid van de stijfheidsmatrix dient vermeld te wor
den, dat door een goede ordening van de volgorde van de knoop
punten in de constructie een bandstructuur ontstaat, waarbij de 
van nul verschillende termen voorkomen in een smalle band 
langs de diagonaal. Dit heeft een zeer gunstige invloed op de 
rekentijd die nodig is om de verplaatsingen op te lossen. Het is 
echter moeilijk om de meest optimale ordening van de knooppun
ten van te voren vast te stellen. Omdat de winst in rekentijd

aanzienlijk kan zijn voor grote constructies zijn specifieke pro
gramma’s ontwikkeld die deze bewerking uitvoeren.
Daarnaast is een aanzienlijke hoeveelheid invoer getallen vereist 
om de door middel van knooppunten en elementen geschemati
seerde constructie aan het computerprogramma te presenteren. 
Teneinde het voorbereiden van de grote hoeveelheid invoergege- 
vens te vergemakkelijken en te versnellen is veel aandacht be
steed aan het genereren van de invoergegevens. Een bijkomend 
voordeel van deze werkwijze is dat de kans op fouten kleiner is. 
De programmatuur voor het genereren van de invoer valt uiteen 
in twee groepen, welke in fig. 8 apart zijn aangegeven.
De programma’s voor het genereren van specifieke constructies 
kunnen gebruik maken van de programma’s voor het genereren 
van willekeurige constructies.
Voor berekeningen waarbij de programma’s voor specifieke con
structies niet toepasbaar zijn kan ook alléén met de programma's 
voor willekeurige constructies gewerkt worden. Op deze manier 
is de flexibiliteit van het systeem gecombineerd met een grote 
graad van automatisering.
Omdat de analyse volgens de eindige elementen methode een 
groot gedeelte van de computerkosten uitmaakt, moeten alle 
gegevens gecontroleerd worden vóórdat de analyse wordt uitge
voerd. Om die reden is er in dit stadium een faciliteit ingebouwd 
om correcties aan te brengen (LRED1T). In dit stadium zijn plots 
van het gegenereerde model zeer geschikt als visuele controle. 
Voor de analyse volgens de eindige elementen methode is NA- 
STRAN opgenomen in LRSAFE. NASTRAN is een door NASA 
ontwikkeld programma met uitgebreide mogelijkheden.
Nadat de analyse is uitgevoerd moeten de resultaten gecontro
leerd worden en vergeleken met de criteria voor b. v spanningsni
veau, knikveiligheid of vervorming.
Een eerste snelle indruk van de resultaten kan worden verkregen 
door middel van plots van de constructie in de vervormde toe
stand, plots van trilvormen en spanningscontouren.
Voor het berekenen van de knikveiliheid van plaatpanelen is het 
programma LRBCKL aanwezig waarmede panelen uit de con
structie kunnen worden gecontroleerd.
Deze programmatuur voor het uitwerken van de resultaten is 
ondergebracht in het systeem LR.POST, en vereist een geringe 
hoeveelheid invoer op ponskaarten. Binnen LR.POST worden 
dan de benodigde Nastran gegevens automatisch opgeroepen.

V.2 LR.SPIN: genereren van nastran-invoer voor construc
ties opgebouwd uit plaatpanelen die eventueel voorzien zi jn 
van verstijvers
Bij het analyseren van complexe driedimensionale constructies

Fig. 9 Knooppunt referentie systeem voor 3 -dimensionaal vier
zijdig paneel met variabel kromlijnig rooster

OQil



Fig. 10 Webspant

met behulp van de eindige elementen methode is een groot aantal 
gegevens nodig om de geometrie, de elastische eigenschappen, 
de massa-verdeling en de belasting te beschrijven. Al deze gege
vens worden op ponskaarten, met een min of meer voorgeschre
ven veldindeling, in het programma ingevoerd. Voor de meeste 
praktische toepassingen vereist het klaarmaken van deze gege
vens een zodanige hoeveelheid tijd dat het nuttig is de computer 
te gebruiken om het handwerk te reduceren.
Het programma LSP1N (Stiffened Panel Input to Nastran) is 
speciaal voor dit doel geschreven en is, zoals de naam aangeeft, 
geschikt om de Nastran invoergegevens te genereren voor con
structies die bestaan uit al dan niet verstijfde plaatvelden. 
Uitgaande van (vier) grenslijnen of krommen voor elk paneel, 
berekent LR.SPIN de geometrie en de ligging van de knooppun
ten en worden de elementen gegenereerd; zie fig. 9. Elk paneel 
wordt automatisch aan de al reeds gegenereerde panelen gekop
peld door de ligging van elk nieuw gegenereerde knooppunt met 
een op te geven tolerantie te vergelijken met die van de reeds

eerder gegenereerde knooppunten. De interne vrijheidsgraden 
van de constructie worden per knooppunt automatisch bepaald 
aan de hand van de elementtypes die in het knooppunt samenko
men.
De elementtypes welke in LRSP1N kunnen worden gebruikt zijn:
-  membraanelementen
-  plaatbuigingselementen
-  gecombineerde membraan en plaatbuigingselementen
-  trekstaven
-  balken.
De plaatelementen zijn, afhankelijk van de positie in het paneel, 
driehoekig of vierhoekig. Dit wordt door het programma automa
tisch verzorgd.
Er is een grote verscheidenheid van paneeltypes aanwezig door 
combinatie van de volgende kenmerken:
-  Twee-of driedimensionaal paneel
-  Twee, drie of vier zijdig paneel
-  Recht- of kromlijnig rooster
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-  Evenredige of variabele roosterindeling voor tegenover elkaar 
liggende zijden.
Twee typen belasting kunnen momenteel gegenereerd worden:
-  Lineair variërende druk, loodrecht op het paneel
-  Lineair variërende randbelasting voor vlakke panelen.
Fig. 10, 11 en 12 tonen een webspant van een tanker en het met 
LR.SPIN gegenereerde model.

Fig. I I  Verdeling van het Webspant in panelen voor LR .SP IN

Fig. 12 Een m b .v . LR.SPIN  gegenereerd model van het web
spant

V.3 LR.M OVE: genereren van Nastran invoer voor repete
rende constructies
Het LR .M OVE programma genereert de Nastran invoer voor een 
constructie die bestaat uit twee o f meer gelijkvormige of symme
trische segmenten. De invoer bestaat uit de Nastran invoer voor 
het moedersegment plus een aantal stuurgetallen.
Het is bovendien mogelijk de afmetingen van de gerepeteerde 
segmenten lineair om te schakelen ten opzichte van het coördina
tensysteem van het moedersegment; zie fig. 13.

V.4 LR.BAND: programma voor het optimaliseren van de 
bandbreedte
Dit programma optimaliseert de brandbreedte van de 
stijheidsmassa- en dempingsmatrix voor een eindige elementen 
berekening met Nastran. Dit is belangrijk om, speciaal voor 
omvangrijke berekeningen, een zo klein mogelijke computertijd 
te bereiken.
In de stijfheidsmatrix bijvoorbeeld treden alleen van nul verschil
lende termen op wanneer twee knooppunten direct met elkaar 
gekoppeld zijn door een element. De posities van deze van nul 
verschillende termen in de stijfheidsmatrix hangen af van de 
nummers die aan de individuele knooppunten worden toegekend. 
De knooppunts nummers doen in principe alleen maar dienst als 
labels zodat de bandbreedte van de matrix kan worden gewijzigd 
door het hernummeren van de knooppunten.
LR.BAND realiseert een hemummering zodanig dat de band
breedte minimaal wordt. De nieuw toegekende knooppunts- 
nummers worden uitsluitend intern in Nastran gehanteerd terwijl 
de uitvoer van de analyse refereert aan de oorspronkelijke num
mering. De knooppunten kunnen dan ook genummerd worden 
volgens een schema dat geschikt is voor identificatie of voor plot 
instructies.

V.5 LR.TIM ES: schatting van de computertijd en geheugen
ruimte voor de Nastran analyse
W anneer het Nastran programma wordt gebruikt is het vooral 
voor de grotere berekeningen noodzakelijk om de computertijd 
voor de berekening en de benodigde hoeveelheid snelle geheu
genruimte en langzame opslagruimte, alsmede het aantal pa
gina’s uitvoer, vóóraf te weten.
Het programma LR.TIM ES berekent deze grootheden voor een 
gewone statische analyses met Nastran.
Het LR . TI MES programma wordt automatisch uitgevoerd teza
men met LR.BAND en er is géén extra invoer nodig.

V.6 LR. EDIT: corrigeren en aanvullen van Nastran gegevens 
op tape
Dit programma geeft de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de 
op tape staande Nastran invoer te wijzigen. De oorspronkelijke 
tape is aangemaakt door één van de program m a’s die Nastran 
invoer genereren.

V.7 L R .243: genereren van Nastran invoer voor het als een 
vlak balkenrooster beschouwde ladingtank gedeelte van een 
tanker
Dit programma genereert aan de hand van een geringe hoeveel
heid invoergegevens de Nastran invoer van een vlak balken
rooster voor de berekening van de interactie tussen langs en 
dwarsverband in het ladingtank gedeelte.
De volgende aan-ames zijn gemaakt:
-  Het rooster is symmetrisch ten opzichte van hart schip.
-  De knooppunten liggen ter plaatse van de snijpunten van de
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Fig. 13 M .b.v. LR.M OVE gerepeteerd segment

huid, het langsschot en hart schip met de raamspanten en of 
dwarsschotten.

-  Alle balken hebben constante dwarsdoorsnede grootheden 
over hun hele lengte.

-  De einden van het rooster zijn opgelegd.
De belasting voor elke beladingsconditie wordt berekend aan de 
hand van de diepgang en de vullingsgraden van de tanks.
Fig. 14 geeft een plot van een rooster.

V.8 L R .240: genereren van Nastran invoer voor een raam- 
spant van een tanker (balken model)
Dit programma genereert de Nastran invoer voor een balken 
model van een raamspant van een tanker aan de hand van een 
minimum hoeveelheid invoergegevens. Er is voldoende vrij
heid aanwezig om allerlei soorten raamspant constructies te 
kunnen behandelen. Fig. 15 geeft een voorbeeld van een balken 
model.
De volgende aannames zijn gemaakt:
-  Het raamspant is symmetrisch ten opzichte van hart schip en 

er is geen slagschot of tankschot op hart schip.
-  Alle onderdelen van de constructie zijn óf horizontaal óf verti

caal, behalve het dek waarin dekrondte aanwezig kan zijn.
-  Alle balken hebben constante dwarsdoorsnede-grootheden 

over hun gehele lengte, behalve de bodem drager waarin 
eventueel één dikte verandering van de lijfplaat is toegestaan.

De belasting wordt gegenereerd aan de hand van diepgang, 
vulling in midden en zijtanks en de interactie krachten op hart 
schip, langsschot en huid, zoals berekend met LR243 (zie 
fig. 16).

V. 9 LR.TANKKR 1: genereren van de invoer vooreen raain- 
spant van een tanker (plaateleinenten model)
Dit programma genereert de Nastran invoer voor een spannings- 
berekening aan een raamspant van een tanker met behulp van een 
plaatelementen model.
Het programma houdt rekening met de aanwezigheid van maxi
maal 3 ’crossties’. Knieën kunnen naar wens worden voorzien 
van soepele tenen of een holle rand.
De belasting, die wordt gegenereerd is als aangegeven in fig. 16, 
en bestaat uit:

-  Waterdruk ten gevolge van diepgang
-  Ladingdruk in midden-,en of zijtank
-  Interactie krachten ter plaatse van huid en langsschot, volgend 

uit de berekening met L R .243 (zie fig. 16).
LR.TANKER 1 bestaat uit een zestal programma stappen die na 
elkaar worden uitgevoerd:
LR.CONTROL 
LR.TANKER1 
LR.SPIN 
LR.BAND 
LR.TIMES 
LR.CARSEQ
Hieruit volgt dat LR.TANKER I invoergegevens voor LR.SPIN 
genereert. LR.SPIN genereert de Nastran gegevens.
Door LR.TANKER I wordt de voor LR.SPIN benodigde invoer 
extra vereenvoudigd doordat is uitgegaan van de gebruikelijke 
vormgeving van raamspanten; zie fig. 17.
De voor een raamspant berekening benodigde invoer is met
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Fig. 14 Rooster van het ladinggedeelte van een tanker

LR.TANKER I beperkt tot een minimum terwijl het gemak van
het gebruik is nagestreefd met behulp van overzichtelijke invoer 
tabellen met vrije veld indeling en de mogelijkheid van geschre
ven com m ando’s, commentaar, repeteer tekens en rekenkundige 
uitdrukkingen.
Plots van de onvervormde constructie en in de vervormde toe
stand worden verkregen door middel van de betreffende Nastran 
plot opdrachten; zie fig. 18.

V.10 LR.246: genereren van de Nastran invoer voor een 
balkenrooster voor de dubbele bodem van een bulkcarrier
Dit programma genereert de Nastran invoer voor het balken 
model van een dubbele bodem constructie van een bulkcarrier 
aan de hand van een geringe hoeveelheid invoergegevens; zie fig. 
19.
Het programma is opgebouwd uit drie deel-program m a’s: 
LR.246C, LR.246B. L R .246.
De functies van deze drie deelprogram m a’s zijn als volgt: 
LR.246C:
Dit programma berekent de hoogtes en afstanden van de vrangen 
en langsdragers in de dubbele bodem aan de hand van informatie 
over de vlaklijn en de vorm van de tanktop.
Ook wordt de hoogte van de lading boven de tanktop ter plaatse 
van elke drager bepaald aan de hand van de gegevens over het 
oppervlak van de lading. Deze lading-hoogtes worden opgesla
gen voor later gebruik in L R .246 voor het bepalen van de belas
ting.
De belasting die wordt gegenereerd bestaat uit:
-  Ladingdruk op huid, dubbele bodem en schot
-  W aterdruk op huid en dubbele bodem

RESTRAINT

SUPPORT 1 INEAR X LINEAR y WWVTIONZ

i / /

2 / /

'3 /

Fig. 15 Schematisering van een webspant met behulp van LR .240 

LR.246B:
Dit programma berekent de dwarsdoorsnede grootheden (af- 
schuifoppervlak, traagheidsmoment en torsiestijfheid) voor elk 
type balk in de constructie. Ook deze gegevens worden opgesla
gen voor gebruik in L R .246.

Fig. 16 Belasting van een raamspant
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gramma te instrueren welke volgorde van bewerkingen verlangd 
woedt. Deze werkwijze wordt DM AP genoemd (Direct Matrix
Abstractie® Progmrnïiing).
Teneinde het gebruik van het programma te vergemakkelijken 
zijn voor een twaalftal dikwijls rerugkerende berekeningstypen 
de insmiciie-sets ais procedures mgebouwd in Nastran welke 
kunnen worden aangeroepen door een simpele opdracht 
Deze berekersi ngstypen zjjs:
1 - Statische berekeningen:
1) Gewone statische berekeningen
2) Statische berekening met belasting door traagheid skrachten
3) Statische berekening met differentiële stijfheid, b.v. om de 
invloed van de met een verplaatsend knooppunt meebewegende 
kracht in rekening te brengen
4) Stapsgewijze lineaire berekening voorplasticiteits problemen.

ü - Elastische stabiliteit:
5 ) Kni k be rekeni ng

111 - Trillingsberekeningen:
6) Berekening van eigen frequenties en eigen vectoren
7) Directe berekening van de eigen frequenties van gedempte 
systemen
8) Directe berekening van de gedwongen trillingen onder invloed 
van stelsels van periodieke belastingen of een willekeurig stelsel 
(random).
9) Directe berekening van de gedwongen trillingen onder invloed 
van willekeurige krachten
10) Berekening van de eigen frequenties van gedempte systemen 
gebruik makend van de eigen vectoren
11) Berekening van de gedwongen trillingen onder invloed van 
stelsels van periodieke belastingen of een willekeurig stelsel 
gebruik makend van de eigen vectoren

Fig. 18 Vervormde toestand van een met LR.TANKER 1 gegene
reerd webspant

Fig. 17 Basis afmetingen voor de twee basis roosters van 
LR.TANK ER 1

LR.246:
Dit programma genereert de invoer voor Nastran aan de hand van 
de gegevens die zijn berekend door LR.246B en C, de diepgang 
en andere gegevens.

V .l l  M SC/Nastran- V23A
Het eindige elementen programma Nastran, waarop de in het 
voorgaande beschreven programma’s voor het genereren van 
invoer zijn afgestemd, is een uitgebreid en veel omvattend sys
teem waarmee het gedrag van elastische constructies onder in
werking van meerdere belastingen tegelijk kan worden berekend 
volgens de verplaatsingsmethode en het is in staat allerlei soorten 
lineair-statische, dynamische en eigenwaarde problemen op te 
lossen.
Nastran is modulair opgebouwd met als resultaat dat de gebruiker 
van Nastran een probleem kan oplossen door het controle pro-
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Fig. 19 Rooster 
belasting, zoals

voor de dubbele bodem van een bulkcarrier en 
gegenereerd door LR. 246
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dwarsscheeps (I I .S3 II : I

De rekenprocedure voor het bepalen van eigen frequenties van 
gedempte systemen is b.v. geschikt voor berekeningen aan roe
ren, en er wordt door Lloyd’s Register op verschillende terreinen 
onderzoek gedaan met de rekenprocedures voor het bepalen van 
de gedwongen trillingen door periodieke en willekeurige 
krachten-stelsels zoals excitatie door motoren en stootbelastin- 
gen door golven.
De elementen bibliotheel Van Nastran bevat de volgende soorten 
elementen:

Lijnelementen

Plaatelementen

-  Staven
-  Balken
-  Pijpen

-  driehoekig

-  vierhoekig

-  Schuifvast
-  W ringstyf
-  Membraantype
-  Buigstijf
-  Gecom bineerd membraan 

en buigstyf

Axiaal symmetrische 
ringelementen

-  plaat en*ie ' gekromd

-  3 dimensionaal

dubbel gekromd

-  driehoekig
-  trapezium-vormig

3 dimensionale elementen

-  viervlak (basis elem ent)

-  prisma

-  zesvlak

(gecombineerd uit 5 
viervlakkige elem enten

(opgebouwd uit vier
vlakkige elem enten)

langsscheeps (10.31 H : i

Fig. 20 Onvervormd model en twee trilvormen van een elementen 
modeI van een dekhuis

12) Berekening van de gedwongen trillingen onder invloed van 
willekeurige krachten, gebruik makend van de eigen vectoren. 
De gewone statische berekeningsprocedure wordt op uitgebreide 
schaal toegepast voor het beoordelen van scheepsconstructies 
terwijl de stapsgewijze lineaire berekeningsprocedure toegepast 
wordt voor details waar plastisch vervormen kan optreden.
Op het gebied van de trillingsberekeningen bleek Nastran ook een 
zeer waardevol hulpmiddel te zijn waarbij de berekeningsproce
dure voor het berekenen van eigen frequenties en trilvormen vaak 
wordt gebruikt voor constructies bestaande uit verstijfde plaat- 
velden zoals raamspanten, schotten en opbouw (zie fig. 20) enz.

Door de modulaire opbouw van Nastran is het op eenvoudige 
wijze mogelijk om een berekening te hervatten op een beginpunt 
van een moduul. Deze mogelijkheid is van veel nut voor grote 
problemen omdat het de gebruiker in staat stelt een berekening 
voort te zetten nadat deze is afgebroken door een fout in de 
invoer, of extra uitvoer op te vragen voor een berekening die al 
beëindigd is. Daarnaast is het hiermee mogelijk om extra belas- 
tingsgevallen te beschouwen voor een constructie die al eerder is 
doorgerekend, zonder de gehele berekening te herhalen.
Om gebruik te maken van deze mogelijkheid is het noodzakelijk 
dat alle tussen-resultaten van de vorige berekening aanwezig 
zijn. Voor dit doel worden door Nasran, indien dat wordt gespe
cificeerd, deze gegevens op schrijfgeheugen of een tape wegge
schreven voor gebruik bij de aanvullende berekening.

V.12 LR.BCKL: bepaling van de knikveiligheid in plaatpa- 
nelen
Met dit programma wordt de kniksterkte bepaald voor plaatpane- 
len bij willekeurige belastingen in hun vlak. Er wordt gebruik 
gemaakt van de spanningen en de geometrie gegevens uit een 
voorafgaande Nastran berekening, die daartoe door een stuur
programma zijn verzameld in een apparte bibliotheek.
Het programma vereist een minimale hoeveelheid invoeren geeft 
de resultaten weer in een z^er overzichtelijke vorm waardoor een 
snelle controle mogelijk is van kritieke panelen.
Voor de kritieke panelen wordt daarna ook de uit een oogpunt van 
knikveiligheid vereiste plaatdikte aangegeven. De mogelijkheid 
van het verkleinen van het paneel in plaats van het toepassen van 
een vergrote plaatdikte wordt aan de gebruiker overgelaten.
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V.13 LR.PLOT: plotten van Nastran resultaten
Met dit programma kan de gebruiker een plot verkrijgen van elke 
willekeurige twee-of drie-dimensionale constructie of gedeelte 
ervan onder elke gezichtshoek en het is daardoor een hulpmiddel 
bij het controleren van de invoer, hetgeen in het bijzonder van 
belang is voor grote constructies.
Het is ook mogelijk de vervormde constructie contouren van het 
verplaatsings- en spanningsveld of staaf spanning te laten plot
ten.

VI. OVERIGE PROGRAM M A’S
VI. 1 LR.209M: weerstandsmoment van het grootspant
Dit programma maakt het mogelijk om met behulp van een 
minimum aantal invoer gegevens snel en nauwkeurig het werke
lijke en gewenste weerstandsmoment van een grootspant door
snede te verkrijgen voor allerlei soorten schepen.
Het programma bevat een twintigtal alternatieven om het gewen
ste minimum weerstandsmoment te realiseren.
Hoewel speciaal opgesteld voor tankers is het voldoende flexibel 
om op eenvoudige wijze vele andere soorten schepen, zoals 
droge lading schepen, bulkcarriers, LPG carriers en container 
schepen, te behandelen.
Voor zover mogelijk worden de benamingen van alle onderdelen 
en de berekening van de betreffende oppervlakken en zwaarte- 
puntafstanden door het programma bepaald, uitgaande van in
voer gegevens welke zeer snel uit het grootspant zijn af te lezen. 
De momenten en traagheden van de oppervlakken worden ten 
opzichte van een aangenomen neutrale as berekend en gesom
meerd.
Vervolgens wordt een correctie voor de afstand tussen de werke-
ljtU/% nntyronnmon n^ntrol^ 35 f*n Hp uitPITlHpljikP

resultaten worden ter vergelijking afgedrukt tezamen met de 
gewenste waarden.

Opnieuw een belangrijke offshore or
der voor Boele Bolnes

Opnieuw heeft Boele’s Scheepswerven en Machinefabriek B.V. 
te Bolnes een belangrijke order voor de offshore industrie weten 
te verwerven.
In opdracht van Sub Sea Oil Services S .p.A . te Milaan zal het 
5000 ton metende m.s. Capalonga verbouwd worden.
De Capalonga dient als ondersteuningsschip voor duikactivitei- 
ten in verband met diverse constructie-, reparatie- en inspectie
werkzaamheden onder water.
De verbouwing heeft o.a. tot doel het schip mede geschikt te 
maken als moederschip voor het werken met kleine onderzeeërs. 
Eerder werd door Boele o .a. een vijftal erts/olie-tankers ver
bouwd tot kraanschepen/pijpenleggers en werden schepen ver
bouwd tot boorschepen. Voorts voerde men een reeks andere 
opdrachten van uiteenlopende aard uit voor diverse maatschap
pijen, werkzaam in de offshore sector.
Sub Sea Oil Services S .p .A ., waarin Shell Petroleum N .V . een 
belangrijk aandeel heeft, is gespecialiseerd in het verrichten van 
werkzaamheden onder water voornamelijk voor de offshore olie- 
industrie.

Alle grootheden van de onderdelen worden afgedrukt teneinde 
een snelle controle mogelijk te maken.
De alternatieven voor correcties die zijn ingebouwd, vallen uit
een in twee groepen. De eerste groep bevat aanpassingen in het 
dek en in het vlak teneinde het vereiste weerstandsmoment ten 
opzichte van het dek en de bodem te verwezenlijken. De tweede 
groep handhaaft de voorgestelde afmetingen in het vlak maar 
wijzigt afmetingen in het dek teneinde het vereiste weerstands
moment ten opzichte van het dek te bereiken.
De aanpassingen omvatten een groot aantal wijzigingen van 
plaatdiktes en langsspanten, waarvan sommige met automatische 
afronding op 0.5 mm (of .01 inch) en met inachtname van 
opgegeven minimum em maximum diktes.

V I.2 LR.76A: langsscheepse sterkte in vlak water
Dit programma berekent de elastische lijn van de romp en de 
dwarskrachten en buigende momenten-lijn, gebruik makend van 
de langsscheepse verdeling van gewichten en waterverplaatsing. 
De resultaten worden op 115 ordinaten berekend, waarvan 100 
tussen de loodlijnen.

VII. SLOT
Indien de aard o f omvang van de reeds in de Inleiding genoemde 
aanvullingen op de beschreven program m a’s of de andere in fig. 
1 weergegeven hulpmiddelen dit rechtvaardigen, zal ter zijner 
tijd in een volgend artikel op deze aanvullingen nader worden 
ingegaan.
Voor details o f inlichtingen kan men zich te allen tijde wenden 
tot:

I lovd’s Register of Shinning.
Ship’s Plans D ept., 
te Rotterdam.
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it is necessary to mention them because, in his opinion, they are 
inseparable from problems which will be dealt with later.
It concerns especially the fact that forced vibrations of modem 
ship structures are very often excited (except the excitations 
generated by propulsive plant, such as Diesel engines, or by 
hydrodynamic phenomena due to running of the propeller in a 
wake field and acting on the ship’s hull) by rigid line shaftings, 
which are excited in vibration by the propeller. It is therefore only 
natural that the assembly, consisting in the tail shaft and its 
supports, suffers at first the effects of these vibrations.
Rapid wear of lignum vitea. tufnol or celoron (diamond fiber) of 
stem tube bushes, cracks of stern tube bushes, rapid wear and/or 
deterioration o f tail shaft liners, seizing o f white metal bushes, 
leakage of stern glands, can be mentioned as classical examples 
of consequences o f vibrations of tail shafts.

0.3 - In this brief paper, it has been attempted to present the 
essential results o f researches executed by BUREAU VERFT AS 
which started on the initiative o f the Author 15 years ago. 
During these studies which have been prompted by the necessity 
to solve urgent, often very annoying, technical problems affec
ting line-shafting and propulsive plants of Diesel engine and 
turbine driven ships, it has been necessary to investigate different 
aspects o f behaviour of the propulsive plant and its coexistence 
with the hull girder. These studies have brought a better insight 
into static and vibratory behaviour of the installations in question.

0.4 - They also allowed to discover the existence of several 
physical phenom ena which searchers had not thought about befo
re. This is valid mainly for two types of influences:
-  first: deformation of steel-work o f  double-bottom and hull 
girder,
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respect to high specific pressures in way o f the aft extremity o f  the 
aft bush. However, consequences o f an incompatibility between 
deformation of the tail shaft and its white metal supports are 
different.
It is quite obvious that materials or compounds such as tufnol, 
celoron and lignum vitae present the initial advantage, contrary to 
white metal, o f a better adaptation to the natural deformation of 
the tail shaft under the effect o f the weight o f  the propeller, in 
particular. On the other hand, as soon as the wear o f  the aft 
extremity of the aft bush fitted with these materials reaches a high 
value, and that mainly because it is accompanied by an important 
rotation of the shaft axis in way of the aft extremity of this bush, 
not only the load supported by this bush is rapidly transferred on 
to the bearing located forward (forward stern tube bush when it 
exists or aftermost intermediate bearing), but defective water
tightness of the stem gland may often result, mainly due to the 
appearance of lateral vibrations of the tail shaft.

On the contrary, the use of white metal bushes for tail shaft shows 
a disposition where the bearing wear can be practically neglected. 
Of course, it must be noted that the tolerances required for the 
alignment o f propulsive plants fitted with white metal bushes in 
the stern tube must be slightly smaller than those which have been 
generally used till now for the alignment of long line-shaftings 
with stem tube bushes fitted with lignum vitae.
But it must be mentioned that, contrary to bearings fitted with 
lignum vitae, the replacement o f  which is generally necessary 
after a certain period of operation, damages to  white metal bushes 
are liable to appear very quickly, even during the first hours of 
functioning o f the propulsive plant.

* Publicatie van Bureau Veritas. M arine Departm ent. Parijs, febr. 1976
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It must be emphasized that some damages were detected during 
the guarantee inspection o f the tail shaft. However, it is interes
ting to point out that the forward bush of several other ships has 
been seized during sea trails. These damages have been avoided 
by adopting a method of rational alignment of the line shafting.
1.2 - A thorough analysis of these damages reveals that the 
non-rational distribution of static load initially in way of the tail 
shaft bearings has been the cause of these incidents.
These defective distributions - at the base of which is met the 
keeping up of the principle of mounting of line shaftings along a 
straight line - has caused a loss o f contact between the tail shaft 
journals and the lower part of its forward bushes; because of the 
negative values of reactions, the shaft, in way of these bushes, 
comes into contact with the upper part of the bushes in question 
and by lack o f convenient lubrication (presence o f longitudinal- 
oil grooves for supplying lubrication oil) a seizing of white metal, 
accompanied by the dragging along of the latter, appeared over 
the entire surface of the bush.
Furthermore, the negative value of reactions in way of these 
bushes has caused an excessive overload on the aft bushes, their 
boring not having been designed for adaptation to the natural 
deformation o f the tail shaft.
In the course of functioning of the propulsive plant and apart from 
the above mentioned static phenomena, the dynamic overloads 
due to lateral vibrations of tail shaft accelerated, and aggravated 
the occurring of such incidents.
The results of calculations related to the static distribution of 
bearing reactions o f line shaftings o f several tankers have shown 
negative values in way of the forward bush as well as the consecu
tive importance of reaction value on the aft bush.

1.3 - The theoretical and experimental studies of such cases have 
proved that the deteriorations of aft and forward bushes of stem- 
tube were mainly due to the non-rational distribution of reaction 
values (straight non rational alignment) and, in particular:
-  overload in aft extremity o f aft bush
-  lack of permanent contact between forward bush and corres
ponding journal o f  tail shaft.
In order to counteract these inconveniences, it has been necessary 
to give up the principle o f straight alignment, and to introduce the 
curved rational alignment of line shafting. In this respect, a 
convenient calculation, calling for use of electronic computer, 
was developed in BUREAU VERITAS about fifteen years ago, 
and since this time a few hundred line shaftings have been treated 
and aligned in a rational way, such calculations being today a 
routine procedure in the Society.
It is worth to mention that the practical realization o f the align
ment is calling forthe so-called sag and gap method of alignment. 
This method is very simple, quick and reliable. 
The calculations have led to the adoption o f slope boring of 
stem-tube necessary to realize the curved alignment and a ratio
nal distribution of reaction values.
As to the results obtained by adoption of the rational line shafting 
alignment, it can be mentioned the case of the aft bush of a bulk 
carrier equipped with lignum vitae. It is worth noting that after 
one year of transoceanic operations the wear-down was equal to 
0,2  mm only, which is a remarkably small account due to contact 
on the whole length of the bush.
As to white metal bushes, by adoption of rational alignment and 
slope-boring, they are behaving well without any appreciable 
wear.
As already mentioned, the curved rational alignment introduced 
by BUREAU VERITAS for about fifteen years, and good results

being obtained with both types of stem tube bush material, it has 
been thought that the final solution concerning tail shaft align
ment had been found.
Unfortunately, this was not the case!

1.4 - About 3 or 4 years ago, following the delivery o f VLCC 
several shipyards have reported, and this despite the execution of 
classic rational alignment, destruction of white metal of aft bus
hes. But it was very interesting to note that for about all reported 
cases, this destruction occurred during manoeuvres at ballast 
conditions, and at not too high rpm. M eantime, the problems of 
hydrodynamic excitations being studied by the Society, in rela
tion with calculations o f free and forced vibrations o f the aft part 
o f large tankers, LNG carriers and powerful container-ships, it 
could be concluded that the influence o f the six components of 
propeller forces occurring on the propeller during its operation in 
a non-homogenous wake field may be at the origin of these 
destructions.
In fact, the action o f four o f these components is very detrimental 
to the behaviour of white metal bushes and this more especially 
for ballast conditions.
The results o f calculations related to the influence o f only two 
main of them being the thrust and its vertical eccentricity for fully 
loaded and ballasted ships have shown very valuable results. 
For fully loaded ships, the thrust and its vertical eccentricity are 
acting favourably on specific pressures in way of the aft extremity 
of aft bush, provoking their decrease. Even a lifting of the journal 
may occur (which can be also dangerous).
But the influence of thrust and its vertical eccentricity is very 
harmful for ballast conditions, when the corresponding specific 
pressures at aft extremity are highly increased, hence the possibi
lity of oil film squeeze, heating o f white metal and its final 
seizing.
To try to counteract these effects, it has been recommended to 
realize not simple but double slope boring in way o f aft bush as is 
also shown on the same figure.

1.5 - In order to have a better insight into real specific pressures 
occurring in white metal bearing, a calculation method has been 
established taking into account not only the flexibility o f  shaft, 
but also the white metal.
The most important results o f such calculations for stem gear of a 
270 000 tdw tanker is presented hereafter.
For simple sloping alignment, the specific pressure occurring in 
way of the aft extremity o f aft bush is equal to about 150 kg/cm 2 
(much higher than 6 kg/cm 2 recommended as mean pressure). 
But it is worth to note that in case of double sloping this value can 
be divided by two, which is an important improvement.

All these values are valid for static conditions, but in case o f shaft 
operation, the thrust and its excentricities are completely chan- 
gingthe picture, and especially for ballast conditions, much more 
serious conditions occur. For these reasons, for large tankers or 
powerful ships, it is imperative for alignment calculations to take 
into account the influences o f hydrodynamic efforts due to six 
propeller forces. If not, the white metal may be rapidly damaged 
and this may be the reason why more and more Shipowners and 
Shipyards are chosing Railko material.
Bureau Veritas is studying the problem of oil film build up in 
stem tube bushes where the double skewed misalignment, also 
influenced by propeller forces, is occurring. This study may also 
allow a better insight into the lubrication phenomena at lower 
rpm.
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2 - ALIGNMENT OF MAIN-GEARINGS

2.1 - The results o f  recent researches iead to the conclusion that 
the behaviour of second reduction gearing is influenced, in a very 
peculiar manner, by the behaviour of the main thrust bearing. 
Simultaneously, with the damages and failures of gearings, ano
malies have been recorded on the journal o f thrust bearings. 
During sea trials, overheating of these bearings has often appea
red; such a heating included in most cases scuffing and seizure on 
the lower half shell o f  the aft bearing and on the upper half shell of 
the thrust block forward bearing.
The lower forward and upper aft pads have been heavily worn 
while the remaining pads have not shown traces of contact with 
the collar.
In some cases, damage to the foundations of the thrust block has 
been found. The behaviour o f main wheel shaft bearings has 
shown also some anomalies which were the source of heating, the 
most often affected being the shells o f forward shaft bearing 
where traces o f  contact in upper half shells, or traces of a very 
heavy contact in the forward part o f lower half shells, have been 
found.
Damages and failures directly affecting second reduction teeth 
were different: scuffing, wear, spailing and destructive pitting, 
even leadi ng to fracture of wheel and pinion teeth and cracking of 
shrink-on rims.
It must be noted that fracturing of teeth has mainly affected the aft 
part of the aft helix where, for articulated-type gears the torque 
is maximum.
From this comparison, it was noted that some troubles and 
anomalies occur on certain installations, either in so-called 
sister-ships or not, while other quite identical gears are running 
smoothly without difficulties. This has shown that besides cut
ting or manufacturing factors, there must be others, one of them 
being the correct and rational mounting and coupling with the 
shafting.

2.2 - Certain phenomena are remarkable for their rapidity to 
appear on second reduction main gears placed aft.
This paper will be limited to two types of vessels on which these 
phenomena have appeared due to:
-  influence of thrust block tilting,
-  influence of steel-work deformation due to loading,
-  on both vessels, non-rational alignment of shafting.
On the first ship chosen as an example, second reduction aft 
helices have been affected simultaneously by pitting, spailing 
and heavy wear (0,25 mm).
In this case, the gearing concerned the second unit of two sister- 
ships. The second reduction gearing had to be changed only after
2,5 years, the gearing in the first unit not being so heavily 
affected was saved by application of a rational shafting alignment 
in connection with a change in the thrust block structure design. 
On the second type of vessels chosen as an example, the forward 
helices of the main w heel in a 60 000 tdw tanker were affected by 
pitting, spailing and wear what have been stated already during 
first six months service.
Such anomalies were mainly due to the double bottom lack of 
stiffness and the detrimental action of the thrust block flexibility. 
As it has been stated in reference to both above mentioned cases, 
two main influences have played a prevailing role in main gearing 
damages.
The first one has been the flexibility of thrust bearing foundations 
and of aft part of hull girder steel-work and the second one the 
non-rational shafting alignment, its harmful influence being in

creased by the before said flexibility o f different parts o f the ship 
steel-work.

2.3 - It is worth mentioning that, on the occasion of these 
researches, a non conventional phenomenon related to the flexi
bility of the aft-part of the hull girder was discovered and demon
strated about 15 years ago by my colleague Mr. Volcy. 
Following classical considerations, the flexing o f tankers will be 
hogging when unloaded and sagging when loaded. These condi
tions correspond with reality, but only for cargo spaces. On the 
contrary, in the aft part o f  the ship, in way of the propulsive plant, 
the inverse phenomenon to that classically estimated has been 
recorded. It was noted that, in the machinery space, the ship 
being unloaded, the line shafting o f studied propulsive plants had 
sagged and when passing to loaded condition had shown a trend 
to hogging.
The effects of the considered phenomenon were also evaluated by 
electronic computer.
A computtation has been developed, giving four consecutive 
integrations o f loading 'Q ' to arrive to the deformation of this 
structure, f  =  —% - J f f f Q  <*) dx d x d x dx 
Meanwhile, in order to have a thorough evaluation o f actual 
loading Q(x) acting along a ship beam, it is necessary' at first to 
determine the displacement D(x) distribut ion o f the floating ves
sel as well as the distribution o f weights P(x) consisting in the 
own weight of the hull and its equipment Pc (x) and the weight of 
the carried load Pt>(x).
Combination along the ship beam o f displacement and mentioned 
loads gives actual loading which can be written:
±Q (x) =  D(x) - P(x)
The four consecutive integrations of this actual load Q( x) allow to 
compute deformations of the hull beam for given loading condi
tions of the ship.

The above mentioned calculations, confirming the classic theory 
of the ship beam deformation as function of loading in way of 
tank spaces, have also revealed the existence of a hogging defor
mation in the aft part of the ship's girder when in loaded condition 
while the rest of the ship have been sagging. The calculations 
have shown that the maximum value of the deflexion in way of 
the machinery space of a 40 000 tdw tanker is 1,50 mm; it is much 
more important for bigger tankers.

2.4 - Regarding steel-work deformation, it is also necessary to 
mention two other phenomena which are influencing alignment 
conditions of line shafting:
-  deformations o f double-bottom steel-work in engine room, 
-deform ations of outside shelling of engine room influencing the 
before said double-bottom deformations.

All these deformations are influencing the balance of reactions in 
.way of both hull-gear wheel shaft bearings.
In order to counteract the influences of steel-work deformations, 
the corresponding values should be taken into account during 
line-shafting alignment computation. It can be mentioned hun
dreds of examples drawn from such calculations and their practi
cal operations which have given very positive results in exploita
tion of ships.

Very often the damaged gearings have been rationally realigned: 
such interventions had been successful and the main-gearings 
concerned have quite good behaviour, some of them since over 
ten years.
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3 - A L IG N M EN T O F  D IE SE L  EN G IN ES

3.1 - For this type of propulsive installations, BUREAU VE
RITAS researches have clearly shown that the before said steel
work deformations as well as the flexibility o f thrust bearing, 
together with line-shafting alignment, are influencing in a very 
particular way the behaviour o f Diesel engines.
In effect damages consisted very often in seized shells of lasl- 
but-one bearing o f a main engine.

3.2 - It is worth noting that the researches carried out by the 
Society have proved that these damages have been due to 
double-bottom and bed-plate deformations resulting from loa
ding conditions together with the flexibility of independent thrust 
block and non-rational alignment o f  line shafting. The problem 
has been solved by curved crankshaft alignment and rational 
line-shafting alignment.
Other cases of damages were related to the mirror-like destruc
tion o f  lower shell o f a 15 000 BHP engine where the cracked 
crankshaft has been also found. Our researches have proved that, 
also for this case the origin of the damages were double-bottom 
and bed-plate deformations both with non-rational crankshaft and 
line-shafting alignment.
In reality our measurements have made clear the bed-plate de
formations for different loading conditions. The important de
formations o f bed-plate till 1,5 even 2,0 mm can be stated, and 
this only due to loading conditions.

3.3 - The solution o f this problem consisted in rational sagging 
predeformations of bed-plate and crankshaft and the correct 
alignment o f  line shafting together with convenient coupling of 
intermediate shaft with thrust and crankshafts.
This convenient coupling consisted in realizing correct sag and 
gap values in way of forward coupling o f intermediate shaft, 
taking into account the deformations of double-bottom and bed
plate due to loading conditions as well as the importance of 
thermal expansion o f bed-plate and its foundation.
The considered sag and gap values are determined on the basis of 
admitted maximum values o f bending moment and shearing 
forces, determined by the Diesel engine M anufacturer for a given 
type of crankshaft.
A corresponding calculation method is under development in the 
Applied Research and Technical Advisory Services Department 
o f the Society.

3.4 - On this occasion, it is also necessary to remind that the old 
principle o f zero-deflexions for mounting the crankshaft is no 
longer valid, and its curved alignment necessitates the calcula
tions of non-zero deflexions. Such calculations have been already 
executed; unfortunately, they are rather long and expensive and 
they are carried out only at the request of Diesel Engine M anufac
turer for a given type o f crankshaft which can be afterwards 
re-used for all Diesel Engines having similar crankshafts.

4 - CONCLUSIONS

The above mentioned damage cases and the analysis o f the 
relevant researches allowed to draw several conclusions.
4.1  - The simultaneous increase o f hull dimensions and power of 
propulsive plants have created an incompatibility between 
steel-work flexibility and line-shafting stiffness.

4 .2  - The above mentioned phenomena have accentuated the

importance o f rational shafting alignments, aiming at assuring 
the correct behaviour of different parts and types o f propulsive 
plants.

4 .3  - Regarding the behaviour o f  stem -gear, it is of utmost 
importance to take into account for alignment calculation:
-  flexibility o f tail-shaft and bush materials,
-  steel-work deformations due to loading conditions (and even 
sea-swell),
-  influence o f propeller forces perturbing the alignment condi
tions,
-  condition of oil film creations, taking account of the above 
mentioned phenomena, especially at low rpm and ballast condi
tions.

4.4 - Main gearings are also influenced by external influences due 
to hull deformations, thrust block flexibility and shafting align
ment. During the construction, the execution of corresponding 
calculation is highly recommended for determining a priori the 
concerned phenomena and counteracting them by convenient 
mounting and alignment.

4.5  - As to the behaviour of Diesel driven plants, it is worth 
mentioning that hull deformations and alignment conditions are 
affecting these plants in a very particular manner and convenient 
solutions should be adopted for assuring their trouble-free opera
tion. Among these solutions, it is necesseary to mention:
-  evaluation o f  sag and gap values in way of forward intermediate 
shaft coupling according to the given line-shafting, the type of 
ship steel work and values of bending moment and shearing 
forces admissible for a given crankshaft,
-  non-linear, curved alignment of the crankshafts with no-zero 
deflexions.

4.6  - As to Bureau VERITAS, being the first Classification 
Society to draw attention on majority o f above mentioned phe
nomena originating at incompatibility of steel-work flexibility 
and line-shafting stiffness, and having introduced about 15 years 
ago into the daily routine the calculations of rational shafting 
alignm ent, the following programs are available for correct 
treatment o f the problems in question:
-  conventional calculations o f  rational alignment o f  line-shafting 
of turbine/gearing and diesel-engine driven propulsive plants 
(without taking in consideration the flexibilities of supports)
-  calculations of pressure distribution of stem bushes taking 
account of both flexibilities of tail-shaft and stem bushes mate
rials
-  calculations of the so-called elastic rational alignment taking 
account o f flexibilities o f  bushes materials and their supports
-  calculations of free and forced lateral and precession (whirling) 
vibrations o f line shaftings
-  calculations o f deformability o f  aft part o f the ships (stem gear 
included) in function o f loading conditions.
Also by calculating rational alignment, the influence o f six com 
ponents o f  propeller forces can be taken into consideration, if 
these propeller forces can be supplied. Under way and in order to 
be able to determine the above mentioned propeller forces, the 
corresponding theoretical studies are executed.
Also in the very advanced stage are calculations of film-oil in 
stem bushes for double skew misalignment o f the tail shaft as 
well as for very low rpm.
A special program is in preparation to determine the allowed sag 
and gap values during the closing o f thrust and crankshafts
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couplings as the function of allowed by engine builders shearing 
forces and bending moments.

4.7 - Such specific researches thus carried out by the Society had 
been made possible due to the wide variety o f  operational investi
gations or services, having either systematical or occasional 
character. Such investigations most frequently occurring are in
deed excessive vibration of hull or machinery, misalignment of 
engines, gears and/or shafting, heavy steady and dynamic stres
ses in many kinds of structures such as pressure vessels, gears, 
shafts and propellers.
The Department o f  the Society which is in charge of Technical 
Investigations and has been operating for over 10 years, provides 
invaluable evidence of the service performance of ships and 
machinery on the basis of several hundreds investigations of 
troubles, breakdowns and operating problems. These are carried 
out by several mobile teams o f experienced research engineers 
and surveyors stationed in Paris and ready, at the request of 
Shipowners or Shipbuilders, to proceed promptly to any part of 
the world. The need for speed is essential to ensure that no vital

evidence is lost or inadvertently destroyed before its value has 
been assessed, quite apart from the invariable commercial urgen
cy. The effectiveness of such technical investigation teams has 
derived from accumulated experience, the development of so
phisticated forms of measuring equipment and techniques, 
backed up by a well-founded scientific and technical organi
zation.
Added to these assets have been the assistance, when needed, of 
other BUREAU VERITAS services such as technical records 
obtained from the Ships in Service Department and providing 
widely based statistics of service defects in ships and machinery, 
laboratory facilities and a large use of modem com puter service 
of the Society.
My very sincere thanks and gratitude are expressed to my collea
gues, particularly to those who are Members of technical investi
gation mobile teams. All of them, in continuing to develop their 
very valuable efforts, allow the Society to gather relevant techni
cal information from their worldwide interventions and to be 
helpful to the developments of the maritime industry and the 
Shipping Community.

Major Jumboizing completed at Gotaverken in record time

Atlantic Saga Lengthened by 26 m.

G otaverken’s repair yard Gothenburg is currently completing a 
major reconstruction of the Swedish America Line container 
vessel Atlantic Saga, carried out in the extremely short period of 
approx. eleven weeks. The project comprises the lengthening of 
the vessel by 26 m and the provision for lift-on/lift-off container 
handling in the cargo spaces forward of the new section. 
Besides these major jobs, certain other reconstruction work is 
being carried out on the ship and the total number of man-hours 
involved corresponds closely with that for a medium-sized new- 
building. Thanks to careful planning and the excellent resources 
now available at the completely modernized Gothenburg repair 
yard, this work is nonetheless carried out in an unusually short 
time. Atlantic Saga arrived at the repair yard early in January and 
is scheduled to depart in the latter part of March.
The speed flow of the work is illustrated by the fact that, follow
ing the cutting i n two of the ship in the floating dock, the forebody 
was undocked, the new hull portion was floated in and located, 
and the forebody was again floated back into the dock and placed 
in position, all in a continuous sequence and during a single 
working day.
Gotaverken has carried out many jumboizing jobs in the past, but 
this is the largest vessel dealt with in this way so far.
Atlantic Saga, owned by the Swedish America Line and opera
ting in the Atlantic Container Line consortium, was built in 1967 
at the Gotaverken Oresund Shipyard with original dimensions 
length o.a. 197,04 m, moulded breadth 27,43 m. and moulded 
depth 19,3 m. The main engine is a 9-cylinder GV 830/1700 type 
rated at 19 800 bhp for a speed of 20,75 knots.
The addition of the new centre section makes the vessel's length
o.a. 223 m. The new section, weighing 1 7 0 0 1, was completed at 
the yard before the arrival of the vessel and was also fully 
fitted-out before being located between the forebody and after
body of the existing hull.
In order to improve the stability of the vessel after lengthening, 
the yard is fitting two sponsons each 83 m long and with a section 
measuring 7 x 1 m. located at waterline level amidships. The

parts of the sponsons in way o f the new hull section were incorpo
rated from the beginning, while the parts forward and aft of the 
new section are being added after the lengthening operation. 
The existing hull was divided exactly amidships and the section 
was marked-up with the help of a laser beam, giving a high 
degree of accuracy.
The original decks have been torn out of (he forward part o f the 
vessel. Parts o f them have been employed for the decks in the new 
hull section. The forebody has subsequently been provided with 
five new bulkheads, one of which is a watertight bulkhead, 
constituting the division between the ro-ro part o f the vessel and 
the lift-on/lift-off part. The forward part of the ship has now been 
equipped with 20 m high guides to receive containers in five 
holds, while three new hatch openings have been arranged in the 
decks. There were already two flush hatches right forwards, and 
these like the new hatches have been equipped with new covers 
on coamings.
The longitudinal strength of the vessel has been increased by the 
incorporation o f trunk sections out at the wings under the decks, 
from midships forwards. These trunks, measuring 2,5 x 3,5 m in 
cross-section, will be employed for the carriage o f export cars. 
Below, two narrow gallery decks, similarly intended for cars, run 
the length of the container holds. Longitudinal strengthening aft 
of amidships comprises doubling plates on the deck and shell 
plating.
The addition of new bulkheads, container guides, coam ings and 
hatches, sponsons and trunk sections means the incorporation of 
a total of 1 500 t of new steel in the vessel, in addition to the new 
hull section. Other works being carried out include the removal of 
the former side ports along with the associated closing and 
securing arrangements and their replacement by permanent shell 
plating. The repair of damage to the shell plating in several places 
also constitutes extensive work, in addition to which fans have 
been moved from the forebody to the new hull section.
In her completely reconstructed forebody, the Atlantic Saga now 
has space for 189 20-ft containers and 98 40-ft containers. The 
increase in length has increased the container capacity on deck by 
64 units.
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WELDING BY EXPLOSION
By Professor B. Crossland, Queen’s University, Belfast

It was well known as a curiosity of war 
that high velocity particles of the metal 
casing of bombs and shells would, if  they 
struck metal surfaces, sometimes stick to 
them. This, although not realized at the 
time, was an example o f explosive wel
ding. It was not until 1944 that L.R. Carl, 
an American who was experimenting with 
detonators, happened to rest one on two 
shims of copper and, after the detonation, 
observed that they were stuck together. 
From examination of the interface he con
cluded that it was a solidstate weld; he also 
observed the interfacial waves now com
monly associated with explosive welding. 
But it was probably J. Pearson, in the 
U .S .A ., who in the middle 1950s recogni
zed the potential industrial value of the 
process.

The Mechanism
Although much effort has been devoted to 
understanding the mechanism of explo
sive welding, a simple model o f the pro
cess proposed 15 or more years ago still 
gives a good insight. Diagram la  shows 
the basic and most general set-up before 
the explosive is detonated. A buffer is 
needed between the layer o f explosive and 
the flyer plate to protect its surface. The 
buffer used depends on the explosive; for 
explosive with a high detonation velocity 
of, say 7 km /s, it is usually a sheet of 
rubber or some such material while for 
explosive with a low detonation velocity, 
less than 4 km /s, cardboard or even a thick 
coat of paint may be good enough. Dia
gram lb shows the state o f  affairs when 
the detonation front has reached B and the 
collision point between the flyer plate and 
parent plate has reached S. The velocity o f 
the flyer plate, VP. depends on the ratio of 
the mass o f  explosive to the mass of the 
flyer plate and on the type of explosive. 
The direction of V,, is not readily ascer
tainable and various assumptions are 
made which fortunately all lead to similar 
conclusions. In the diagram the assump
tion is that SB is equal to SB 1. Relative to 
the observer at the moving point S the 
flyer plate and parent plate appear to be 
moving with velocities V F and Vw respec
tively, where V F equals Vw, as shown in 
diagram 1c.
At point S the instantaneous pressure pro
duced is very high compared with the 
shear strength of the flyer and parent plate 
materials and it may be assumed that the 
two materials behave at S as inviscid

Since the early 1960s there has been a rapid growth in interest in welding by 
explosion, particulary lor cladding large plates of steel with other metals such as 
stainless steel, monel metal, brass, titanium or even lead. More recently, it has 
been commercially exploited for welding tubes to tubeplates in heat exchangers and 
for plugging leaking tubes in them. There is an active interest in welding pipes 
together both in the normal atmosphere and at considerable depths under water 
for oil and gas lines. Among other applications under investigation are the fabrica
tion o f aluminium containers and of high strength wire-reinforced composites.

fluids. Consequently, the laws of hydro
dynamics can be applied and from the 
conservation of momentum it can be con
cluded for subsonic velocities that there is 
a re-entrant jet as shown in diagram 2 
which contains the contaminated surface 
layers of both plates. It is the contamina
ted surface layers which prevent the two 
surfaces approaching sufficiently closely 
to achieve a balance between the atomic 
attractive and repulsive forces, so if 
enough o f the surface layers is re
moved by jetting the two surfaces adhere. 
This is true even for materials o f ba
sically different crystalline structures.

Obviously, this treatment is a much sim
plified one and it does not explain the 
formation of waves at the interface. 
These occur under the welding con
ditions that normally occur in prac
tice, but at higher values of the 
dynamic angle B (diagram 1) a straight 
interface is produced which may be just as 
strongly welded. The mechanics of wave 
formation at the interface has been, and
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Diagram 1: Inclined set-up. indicating relative 
velocities.

Diagram 2: Re- entrant je t carrying contam ina
tion from the surface layers o f both plates.

continues to be, o f great scientific interest 
but, perhaps fortunately, the lack of a 
complete understanding o f this most inte
resting phenomenon has not prevented 
exploitation of explosive welding by in
dustry.

W elding Parameters
It is not possible in this article to deal with 
welding conditions in great detail. There 
are several which must be satisfied:
(a) The velocity of weld propagation and 
the velocity of the flyer plate relative to the 
point of impact must be subsonic.
(b) The dynamic angle 6 should lie within 
a range which is approximately 5 to 20 
degrees; it appears that the best welding 
conditions are near the centre o f this ran
ge.
(c) The flyer plate velocity should be low 
so as to generate fluid-like behaviour 
around the point of contact.
(d) To remove enough of the contaminant 
surface layers, the kinetic energy of the 
flyer plate should exceed a certain value 
and, to avoid excessive melting at the in
terface with all its metallurgical problems, 
the kinetic energy should be below a cer
tain upper limit.
(e) The stand-off distance, if a parallel 
arrangement is used, should be between 
not less than one half and not more than 
twice the flyer plate thickness.
(f) The surfaces to be welded should be 
free from contaminants such as grease, oil 
or water, and from excessive oxide layers. 
A ground surface such as produced by a 
belt grinder is good enough.
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Plate Cladding
Though the inclined process shown in dia
gram 1 is good enough for relatively small 
and thin flyer plates, it is unsatisfactory 
for large ones thicker than about 2 mm, 
because unstable edge displacement under 
explosive propulsion causes excessive in
terfacial melting and cracking of the flyer 
plate. In such cases a parallel arrangement 
as shown in diagram 3 is essential, and in 
order to satisfy the requirement for subso
nic values of the velocity of weld propaga
tion, Vw, and of the flyer plate velocity 
relative to the collision point, VF, we have 
to use an explosive with a detonation velo
city that is less than the sonic velocity in 
the flyer and parent plates. To achieve an 
acceptable value of the angle of obliquity, 
B, the detonation velocity must be as low 
as posible if thick flyer plates are to be 
welded and the maximum permissible 
amount of kinetic energy is not to be ex
ceeded.
Two explosives are commonly used, the 
first being Trimonite, a mixture o f ammo
nium nitrate, TNT and atomised alumi
nium, which has a detonation velocity in 
the range 2 to 3 ■ 8 km/s, depending on the 
thickness o f explosive layer; the second is 
the classical anarchist’s explosive mixture 
of ammonium nitrate with 6 to 12

percent of fuel oil, which has a detonation 
velocity between 1 -5 and 2.4 km/s, de
pending on thickness. Both of these ex
plosives need a booster charge of high 
detonation velocity explosive to achieve 
steady detonation close to the point at 
which it is initiated.
For good welding up to the edge of the 
parent plate it is desirable to have a flyer 
plate which slightly overlaps it and to ar
range the explosive charge so that it 
slightly overlaps the flyer plate. Diagram 
4 shows the general arrangement which 
can be adopted. AZ-section steel strip is 
attached to the flyer plate to form a tray to 
hold the explosive. A layer of cardboard 
or plastic is stuck to the top surface of the 
flyer plate. Lugs are attached to both flyer 
and parent plate with adjusting screws to

allow the stand-off distance to be set. The 
explosive, which is a free running pow
der, is spread in the tray and a booster 
charge of some high detonation velocity 
explosive, such as a plastics one, is placed 
at the comer or at the middle o f one edge 
and a detonator is inserted in the booster 
charge.

Tube-to-Tubeplate welding
This kind of welding has been developed 
during the last ten years, mainly in the 
UK. Several ways are possible but the one 
which has now found wide acceptance is 
that practised by Yorkshire Imperial Me
tals Ltd and known as the YIMpact pro
cess. Diagram 5 shows the general arran
gement of the set-up, which for small tu
bes requires only a detonator and a base 
charge of a high detonation velocity ex
plosive. An inclined set-up is needed and 
arranged by tapering the hole in the tube- 
plate, leaving a parallel portion to locate 
the tube. The charge has to be detonated 
outwards from the inside, which means 
that the detonator has to be inserted

backwards. Before welding, the tube ex
tends beyond the front surface of the tube- 
plate and the excess length is sheared off 
during the process. Adjoining tubes which 
have not been welded are protected from 
damage by steel guard rings.
The advantage of this process is that a high 
quality weld can be produced between si
milar and dissimilar metals simply and 
with a high degree o f reliability. For 
example in one application titanium tubes 
with a 5-cm outside diameter were weld
ing to a stainless steel tubeplate, a process 
which is clearly impossible by fusion wel
ding. The length of weld is sufficient to 
allow ultrasonic testing o f the weld zone. 
Normally, in production one or two tubes 
are welded at a time but an acceptable 
production rate can be achieved if things 
are well organized.

T ube P lugg ing
In modern power stations, a steam genera
tor may contain more than 10 000 tubes, 
and during the lifetime of the plant leakage 
from some of the tubes is certain to occur

Diagram 4: Practical set-up for explosion cladding. The location of the booster charge is shown on 
the plan view of the frame.

(a)
+ .Explosive

A . . ■ ■■ • „ -• • ■ ■■ . V Buffer

Detonator —  Flyer plate

Parent plate
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(b ) — ►Vd

S -------► Vw
/ / / / / / / /  / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Diagram 3: Parallel arrangement.
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Diagram 5: ’Y IM pact’ tube-to-tubeplate wel
ding.

because o f erosion o f tube-to-tubeplate 
welds. In many instances there is no pos
sibility of replacing leaking or damaged 
tubes because the cost of shut-down time 
would be prohibitive. The only alternative 
is to plug each end o f the defective tube,
h u t  i t  ie  n #»r* .»ccr»rv  o V iic jh  n j i n l i f v

weld and in many cases it is essential to 
have no front crevice between the plug and 
the front surface o f the tubeplate, to avoid 
the possibility of crevice corrosion. Ex
plosive plugging is now widely practised 
in the UK for this application.
A taper technique has been adopted that 
uses high detonation velocity explosive 
but with the taper on the plug so that it is 
unnecessary to have a tapered hole in the 
tubeplate. The Mechanical and Industrial 
Engineering Department of Q ueen’s Uni
versity at Belfast has been involved in the 
development o f plugging systems for both 
the prototype fast nuclear reactor, PFR 
and the advanced gas-cooled reactor, 
AGR. Two funadamentally different ar

rangements have been used. One is a pa
rallel set-up for welding a plug to a tube
plate which, because is has a constant 
stand-off, needs a low detonation velocity 
explosive such as Trimonite 1. A remotely 
controlled handling machine is being de
veloped by the UK Welding Institute to 
perform a number of tasks such as leak 
detection, honing the hole to be plugged, 
inserting and locating the plug and its 
charge, inspection and so on. The other 
process is a point-charge one. A point 
charge causes a spherical expansion of the 
wall o f the plug so that oblique impact 
occurs between it and the wall o f  the hole 
being plugged. The oblique impact occurs 
either side of the centre-line of the bulge. 
If the axial position of the charge is correct 
then no crevice will be produced and the 
excess length of the plug will be sheared 
off.

Pipe-to-Pipe W elding
This was first envisaged by J. Willis and 
D.C. Murdie o f British Aluminium and 
much work has been devoted to develo

ping the process by Alcan in Canada and 
the Denver Research Institute in the USA, 
who have both used an external charge 
system with an internal anvil. A consider
able programme of work has been carried 
out in the UK by the British Gas Corpora
tion Engineering Research Station and the 
International Research and Development 
Company on welding pipes with outside 
diameters up to 812 mm. More recently 
IRD have been concerned with applying 
pipe-to-pipe welding for repairing oil and 
gas lines in the North Sea under water. 
Basically the process developed by IRD 
involves a parallel stand-off and uses a 
low detonation velocity explosive with a 
high detonation velocity sheet explosive 
acting as a plane wave initiator. However, 
using an internal charge system means ha
ving an external anvil to resist the impact 
on the wall o f the outer pipe. Various 
anvils have been proposed but for large 
pipes one consisting o f steel sections held 
in contact with the outside of the pipe by a 
steel band appears to be the simplest and 
most effective

Preparing to weld Inconel tubes to an Inconel layer which has been explosively cladded to steel. 
Two charges are placed well apart and fired simultaneously.

NIEUWE UITGAVE

’Kop in de W ind’, schippersverhalen door Hylke Speerstra. 
Verschenen medio 1975 in de serie De Boer M aritiem, bij Unie
boek B.V. te Bussem. Afm. 17.5 X 2 4 ,5 cm , 123 blz., 5 0 foto’s. 
Prijs ingenaaid, met geplastificeerde kaft ƒ 19,50.

In dit kostelijke boek heeft de schrijver een 26 tal oude schippers 
van de bekende friese en groningse tjalken aan het woord gelaten, 
die elk voor zich met hun herinneringen aan vervlogen tijden een 
beeld schetsen van de vaak barre omstandigheden waaronder zij 
destijds aan de kost moesten zien te komen.
Terwijl de jaarlijks terugkerende strijd van de nog overgebleven

’skütsjes’ thans een boeiend schouwspel oplevert en een roman
tisch beeld oproept van de binnenvaart in het nog niet zo ver 
achter ons liggend verleden, laten de verhalen van de oude 
schippers ons een wereld zien van vaak grote armoede en felle 
strijd om het bestaan.
Sterke verhalen zijn er bij, over onderlinge naijver, maar vooral 
ook over doorzettingsvermogen, humor en ondernemingslust. 
Voor de liefhebber van de zeilvaart en de maritieme historie een 
boek om in één keer uit te lezen. Aanbevolen!
Een idee om eens cadeau te doen!

J. N. J.



Nieuw idee van ICI verbetert veiligheid op Noordzee

Systeem ter bestrijding van getijde-erosie
De winning van olie en gas uit de Noordzee kan veiliger worden 
als gevolg van een door ICI Fibres ontwikkeld idee. Hierdoor is 
het mogelijk constructies in zee, waaronder produktieplatforms, 
te beschermen tegen de gevaren van getijde-erosie. Dit is een 
verschijnsel, dat in extreme gevallen tot strukturele problemen en 
instabiliteit kan leiden.
Het nieuwe systeem van ICI ter bestrijding van getijde-erosie is 
het eerste in zijn soort ter wereld. Het is reeds in werking op een 
’articulated flarestack’, in het Frigg Veld gebouwd door Elf 
Norge, die optreedt ten behoeve van een Frans en Noors consor
tium. Andere oliemaatschappijen houden zich momenteel zelf 
met proeven bezig.
Het systeem is in eerste instantie ontwikkeld om het hoofd te 
bieden aan de moeilijke omstandigheden in de Noordzee, maar 
het is goed toe te passen bij offshore-werkzaamheden in andere 
delen van de wereld, Het is een van de honderden produkten en 
diensten die de ICI-Groep thans aan de offshore-industrie be
schikbaar stelt.

Terylene 'gordijn’
Het werkzame deel van het systeem is een ’gordijn’, bestaande 
uit miljoenen strengen ’Terylene’ polyester, opgehangen rondom 
de onderkant van de constructie. De strengen zijn in bundels aan 
stukken Parafil en Paraweb van ICI bevestigd. Deze stukken zijn 
aan een metalen bovenbouw bevestigd. Meestal zijn er verschil
lende lijnen op een meter van elkaar aangebracht. 
l ie t 'gordijn ' van Terylene  vermindert de kracht van het wateren 
voorkomt zodoende dat er zand o f  ander los materiaal weg- 
schuuit. Als dit proces ongecontroleerd verloopt, kunnen er 
rondom de basis van de constructie putten ontstaan, die deze 
constructie geleidelijk ondermijnen.

Saccesvolie proeven
Werkzaamheden die momenteel ten behoeve van 1C1 Fibres 
worden uitgevoerd door de Vassdrags og Havnelaboratoriet te 
Trondheim, bevestigen de dempende werking van het systeem en 
hebben reeds aangetoond dat het de kracht van het water met 
maximaal 80% kan verminderen.
in de praktijk voorkomt het ICi-systeem niet alleen erosie, maar 
meestal keert het ook de natuurlijke processen om , waardoor 
materiaal wordt opgehoopt. Dit is aangetoond door een experi
menteel systeem, v ijfjaa r geleden geïnstalleerd in de Noordzee, 
in één vak van een produkiieplatform, dat in 27 m diep water 
staat.
Na één jaar was er 3 %h  m zand opgehoopt. Verdere onderzoekin
gen toonden aan dat de ontstane kunstmatige zandbank volkomen 
stabiel was geworden en dat de zeebodem tot op enige afstand van 
het systeem gestabiliseerd was.

Op maat gebouw d
Het ICl-systeem tegen getijde-erosie wordt op maat gemaakt, 
zodat het kan worden aangepast aan het ontwerp van elke con
structie en rekening kan worden gehouden met de bijzondere 
omstandigheden waaronder het werkt. Het kan tijdens de bouw 
worden verwerkt, waarbij de strengen zodanig zijn verpakt, dat 
ze kunnen worden ontplooid zodra de constructie op zijn vaste 
plaats staat.

De 'flarestack' van Elf Norge is de eerste offshore-construclie ter 
wereld die dit beschermingssysteem als ingebouwd onderdeel 
heeft. Deskundigen van ICI Fibres werkten twee jaa r lang nauw 
samen met de oliemaatschappij en met de Compagnie Française 
d ’Entreprises Métalliques, de Franse firma die het systeem 
bouwde - eerst in Duinkerken waar het belangrijkste deel van de 
constructie werd uitgevoerd en later in Stavanger, waar het sys
teem werd voltooid.

Onbepaalde levensduur
Parafil, Paraweb en Terylene zijn allemaal sterk, taai, duurzaam 
en bestand tegen rot. De kwaliteit wordt op geen enkele wijze 
nadelig beïnvloed door zeewater, dus men mag verwachten dat 
het systeem onder water een onbepaalde levensduur heeft,
ICI Fibres heeft speciale technieken ontwikkeld om de bundels 
Terylene-strengen te verpakken, zodat ze onder water gemakke- 
lijk kunnen worden losgemaakt. Thans worden er methoden 
ontwikkeld om dit boven water te kunnen doen, Men hoeft 
zodoende geen ervaren duikers weg te halen van plaatsen waar ze 
dringend nodig zijn. Bovendien helpt het de kosten laag te hou
den en is het systeem bijzonder geschikt voor gebruik in diep 
water.

Redelijke kosten
Het iCl-systeem ter bestrijding van getijde-erosie kan ook wor
den aangebracht aan bestaande constructies die reeds op hun 
plaats staan. Het werkt dan niet minder effectief, maar de kosten 
zijn noodzakelijkerwijs hoger, omdat het werk door ervaren 
duikers moet worden uitgevoerd.
De kosten van het systeem zijn afhankelijk van een aantal ver
schillende factoren. In geval van een grote constructie zullen ze 
waarschijnlijk niet meer dan 1 % van de totale kosten bedragen. In 
vele gevallen, in het bijzonder wanneer het systeem tijdens de 
constructie wordt ingebouwd. zulten ze waarschijnlijk aanzien
lijk lager zijn.

Dit is een redelijke prijs voor levenslange bescherming en een 
waardevoi alternatief voor de hoge kosten, verbonden aan regel
matige controle, veelvuldig onderhoud en de voortdurende be
hoefte aan duikers.

F irs t A tl-G .R .P , S u b m arin e  to  be  classed by 
Lloyd’s  R egister

At the request o f  Vickers Offshore G roup, the 
new glass reinforced plastics L2 submarine la s  
been su n ey ed  for classification with L loyd's 
Register. Following rigorous testing, including 
submerged tests, manned and unmanned, w it
nessed by surveyors from Lloyd’s Register’s 
Middlesbrough and Glasgow offices, an mie-

rim classification certificate has beers granted. 
Vickers Oceanscs Ltd. are the owners and 
operators o f  the submarine which was built by 
another Vickers division. Vickers Slingsby 
Ltd. o f Kirkbymoorside, Yorkshire.
Designed for a diving depth of 1200 Ft., the L2 
subm arine is 21 ft. 4 in. overall with a beam of 
9  ft. 3 in. Propulsion and steering are by means 
o f  one 10 HP electric motor and three electric 
thrusters it wo o f which can be rotated through

90 ° from the horizontal attitude to the vertical 
attitude). Power is supplied by lead acid batte
ries. Manual and automatic pilot hydraulic 
steering arrangements are fitted, together with 
variable ballast controls.
The submarine is equipped with an underwater 
telephone link, sonar, external lighting and a 
conning tower. There is also a hemispherical 
forward viewing port and a radio for use on the 
surface.
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorstel voor lezingen seizoen 1975-1976

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

Algemene Ledenvergadering en excur
sie naar Scheepswerf en Machinefa
briek "De Merwede” Wh Van Vliet & Co.
28 apri. ’76 (wo) Hardinxveld 
(zie onderstaande mededeling)

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 

Sectie Scheepstechniek Klvl.

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

6 en 7 juni ’76 Pinksteren

met

Naar behoefte kan van het programma 
worden afgeweken.

Afdeling 'Amsterdam'
In aansluiting op de jaarlijkse algemene afde- 
lingsvergadering op 27 februari 1976 werd 
voor de afdeling een lezing gehouden door de 
heer ir. C. D. Donath van Smit Internationale 
over het onderwerp ’Het slepen en plaatsen van 
offshore constructies’ en door de heer drs. P. J. 
Paymans van het Nederlands scheepsbouw
kundig Proefstation te W ageningen over het 
onderwerp 'H et gebmik van simulatie
technieken bij de voorbereiding van het plaat
sen van offshore constructies’.
Zoals gewoonlijk werd de bijeenkomst gehou
den in het Geveke-Groenpolhuis. Voorzitter 
was ir. C. Scherpenhuijsen, voorzitter van het 
afdelingsbestuur. Aanwezig waren ca. 80 le
den, belangstellenden en introducé’s.
Voor de pauze gaf ir. Donath in zijn voordracht 
aan de hand van lichtbeelden een overzicht van 
de verschillende in gebruikzijnde boorplat- 
forms, benevens van het transport van deze 
platforms vanaf de bouwplaats naarde boorlo- 
catie en vervolgens het plaatsen van het plat
form op locatie.
Na de pauze gaf drs. Paymans in zijn voor
dracht aan de hand van een film en van licht
beelden een overzicht van de mogelijkheden 
die bij het NSP aanwezig zijn om met behulp 
van simultatietechnieken een zeer waardevolle 
bijdrage te leveren bij het oefenen van de be
trokken sleepbootbemanningen 'op  het droge’ 
als voorbereiding van het transport naar- en het 
plaatsen van de boorplatforms op de locatie. 
Aan de op deze zeer interessante voordrachten 
volgende discussie werd o .a. deelgenomen 
door de heren P. A. L. Blokzeyl, Boom, ir. A. 
Hootsen, S. de Nobel, ir. C. Scherpenhuijsen 
en v.d. M erwe, waarna de voorzitter te ca. 
22.30 uur tot sluiting van de bijeenkomst kon 
overgaan na beide sprekers dank te hebben 
gebracht voor hun interessante voordracht en al 
degenen die door hun deelname aan de discus
sie zozeer tot het verlevendigen van het geheel 
hadden bijgedragen.’

Notulen van de vergadering van de afdeling 
Rotterdam', gehouden op donderdag 25 

maart 1976 in de Clauszaal, 2e verdieping van 
het Groothandelsgebouw, Rotterdam.

Aanwezig volgens de presentielijst: 3 bestuurs
leden, 4 sprekers, 95 leden en introducé’s.

AG ENDA:
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering d.d 26 februari 
1976 (zie Schip en W erf no. 6 van 19 maart 
1976).
3. Voordracht met lichtbeelden.
Onderwerp: 'Seagoing tug and barge’
a. Mogelijkheden en voorwaarden voor zee- 
duwvaart, door Prof. ir. N. Dijkshoorn.
b. Vlootsimulatie van zeegaande duween- 
heden, door ir. R. W. Bos.
c. Enige economische beschouwingen over 
zeeduwvaart, door drs. L. Blank.
d. Enige technische aspekten betreffende be
wegingen en krachten in golven, door M. F. 
van Sluys.
4. Rondvraag.
5. Sluiting.
1. Om 20.00 uur opent de voorzitter, ir. G.

Langelaar G zn ., de vergadering met een woord 
van welkom. In het bijzonder verwelkomt bij 
de 4 sprekers van deze avond en de bestuursle
den van de Sectie Scheepsbouw van het Klvl 
en konstateert met vreugde dat uit de grote 
opkomst blijkt dat er voor de te behandelen 
onderwerpen de nodige interesse aanwezig is.
2. De notulen van de vergadering van 26 fe
bruari 1976 worden ongewijzigd goedgekeurd 
en getekend.
Na de verzending van de convocaties voordeze 
vergadering werd bericht ontvangen van het 
overlijden van onze leden, de heer J. W. Hup- 
kes, oud-directeur Koninklijke Maatschappij 
’De Schelde’ en voorzitter van het algemeen 
bestuur van het Nederlands Scheepsbouwkun
dig Proefstation te W ageningen, overleden op 
12 maart te Bennekom in de leeftijd van 67 jaar 
en de heer G. H. te Flierhaar, oud-chef techni
sche inkoop van De Rotterdamsche Droogdok 
Maatschappij te Rotterdam, overleden te En
schede op 13 maart in de leeftijd van 82 jaar. 
Onder enkele ogenblikken van stilte worden 
deze leden staande herdacht.
3. Toegelicht met een aantal dia’s geeft Prof. 
Dijkshoorn een .overzicht van mogelijkheden 
en voorwaarden die een rol spelen bij zeeduw-

Algemene ledenvergadering
van de Nederlandse Vereniging van Technici
op scheepvaartgebied
te houden op woensdag 28 april 1976

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden in Café-Restaurant ’Campagne’, 
Troelstrastraat 5, Hardinxveld-Giessendam.
Voorafgaande aan deze vergadering zal er een excursie plaatsvinden naar de B.V. 
Scheepswerf en Machinefabriek ’De M erwede’ v/h Van Vliet & Co.
Aanvang: 10.45 uur.
Na de vergadering vertoning van de film ’Torenhoge Slepen’ van Smit Internationale. 
Zie aanmeldingsformulier in S & W nr. 7 dd. 2 april 1976
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vaart. Deze voordracht wordt verder uitge
werkt met praktische gegevens en cijfers door 
de volgende spreker, de heer ir. R. W. Bos. 
Na de pauze ontvouwt drs. L. Blank de econo
mische aspekten van zeeduwvaart, waarbij als 
vergelijkingsobjekt de kustvaart is genomen. 
De heer M. F. van Sluys behandelt vervolgens 
enige technische aspekten betreffende bewe
gingen en krachten in golven. Dit laatste wordt 
door een in het NSP opgenomen film van 
schaalmodellen min of meer realistisch uitge
beeld.
Aan de discussie die volgde op deze voordrach
ten wordt deelgenomen door de heren ir. J. W. 
Muntz, ir. J. J. M untjewerf en Keers.
In zijn slotwoord merkt de voorzitter op dat uit 
de discussie wel blijkt dat wij van de behan
delde onderwerpen nog maar heel weinig afwe
ten doch dat de sprekers één en ander goed 
geëtaleerd hebben waardoor er een beter in
zicht is ontstaan.
Hij dankt de 4 sprekers zeer hartelijk voor de 
gehouden voordrachten.
4. Bij de rondvraag wordt door niemand het 
woord verlangd.
5. Om 22.50 uur sluit de voorzitter, onder 
dank voor de getoonde belangstelling en voor 
de deelname aan de discussie, de vergadering.

BALLOTAGE
De volgende heren zijn voor het gewoon lid
maatschap voorgedragen aan de Ballotage
com m issie:

W. BAKKER, C. ENG. F. I. Mar. E. 
Oud-Scheepswerktuigkundige (met diploma 
C); A djunct-lnspecteur Technische Dienst 
NSU Scheepvaart B .V ., Rotterdam 
Hartmanlaan 35, Soest 
Voorgesteld door Th. D. H. van Halderen

K. DEN BESTEN
Afgest. HTS afd. Scheepsbouwkunde; 
Verkoop-M anager Scheepswerf K. Damen
B .V ., Hardinxveld-Giessendam 
Opvliet 16, Hendrik-Ido-Ambacht 
Voorgesteld door M. J. J. Franssen

L. C. BIESHEUVEL
Oud-W erktuigkundige Handelsvaart (B); Be
drijfsleider Scheepswerf en M achinefabriek 
'W aalhaven’ B .V ., Rotterdam 
Achterdijk 29, Vierpolders 
Voorgesteld door H. D. Hielkema

Ir. J. Chr. DALHUIJSEN. s.i.
M edewerker Bureau Beleidsvoorbereiding
Directoraat Generaal van het Loodswezen,
's-Gravenhage
Populierenlaan 7, Nootdorp
Voorgesteld door Prof. ir. J. H. Krietemeijer

Dr. R. W. VAN DER GIESSEN 
Oud-Onderdirecteur Kon. Nederl. Hoogovens 
en Staalfabrieken, Umuiden, M adelievenlaan, 
12, Aerdenhout

Voorgesteld door W. H. Elink Schuurman

A. KLEINGELD
Marine Consultant & Independent Surveyor 
Leeuwerikstraat 4 , Kamerik-2606 
Voorgesteld door S. A. Hamer

P. E. E. KLEYN VAN WILLIGEN 
Hoofddirecteur Smit Internationale 
Westplein 5, Rotterdam 
Voorgesteld door Prof. ir. J. H. Krietemeijer

Dipl. Ing. D. LOTZE
Surveyor G ermanischer Lloyd
c/o Germanischer Lloyd, Nassaulaan 73,
Schiedam
Voorgesteld door ing. W. A. Behrens 

L. J. NEUT
Oud-Scheepswerktuigkundige (met diploma 
B); C hef techniek afd. 'O cean G oing’ Stork- 
W erkspoor-Diesel, Amsterdam 
Jan Steenlaan 122, Papendrecht 
Voorgesteld door Th. D. H. van Halderen

J. VAN VARK
G ezagvoerder Nedgulf Tankers B .V .
H. Polakstraat 17, Papendrecht 
Voorgesteld door J. C. H. Brandt

W. F. DE WIT
Directeur Wits Amsterdam B .V ., Scheeps- 
schildersbedrijf, Amsterdam 
Talmalaan 21, Soest 
Voorgesteld door A. van der Kuy

Voorgedragen als belangstellende:
A. A. VAN OORSCHOT 
Directeur EMHA Technisch Bureau B.V. 
Lepelaarsingel 96c, Rotterdam 
Voorgesteld door Prof. ir. J. H. Krietemeijer, 
ir. J. N. Joustra en ing. W. P. Stiekema

Voorgesteld als Junior-Lid:
G. DOEKSEN
Studerende a.d . HTS Haarlem, afd. Scheeps
bouwkunde
Havenstraat 7, W est-Terschelling 
Voorgesteld door ing. J. M. van West

Tj. A. GROOT
Student a.d. TH Delft, afd. Scheepsbouw
kunde
Gen. Spoorlaan 8, Voorschoten 
Voorgesteld door ing. W. P. Stiekema

H. C. VAN MAMEREN
Studerende a.d. HTS Dordrecht, afd. 
Scheepsbouwkunde 
v. Alkemadelaan 38, 's-Gravenhage 
Voorgesteld door ing. W. P. Stiekema

Eventuele bezwaren, schriftelijk, binnen 14 
dagen aan het Algemeen Secretariaat van de 
NVTS, Postbus 25123, Rotterdam.

Personalia
C. Slotboom t
Op 25 maart 1976 overleed in de leeftijd van 66 
jaar de heer C. Slotboom, directeur Scheeps-

sloperij 'D e Koophandel’, Nieuw Lekkerfand. 
De heer Slotboom was lid van de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaartge
bied.

Ir. J . G . Vierhout +
Op 27 maart 1976 overleed in de leeftijd van 89 
jaar de heer ir. J. G. Vierhout, oud-ingenieur 
Attaché au Service Technique du Bureau Veri- 
tas a Paris.
De heer Vierhout was lid van de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaartge
bied.

W. Vlaanderen Oldenzeel t
Op 31 maart 1976 overleed in de leeftijd van 79 
jaar de heer W. Vlaanderen Oldenzeel, oud- 
hoofdingenieur W erkspoor N.V.
De heer Vlaanderen Oldenzeel was lid van de 
Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied.

Kabinet akkoord met hetere sloopregelin- 
gen voor de binnenvaart
De ministerraad is akkoord gegaan met een 
pakket sloopmaatregelen ter verbetering van de 
gang van zaken in de Nederlandse binnen
scheepvaart. Hierbij heeft het kabinet, op voor
stel van staatssecretaris Van Hulten (Verkeer 
en W aterstaat), het enige tijd geleden uitge
brachte advies van de Com m issie Binnen
scheepvaart grotendeels opgevolgd.
De bestaande sloopregeling bij bedrijfsbeëin
diging zal -  met terugwerkende kracht tot 1 
januari 1 9 7 6 - worden verruimd. De uitkerin
gen voor sleepboten zullen worden verhoogd 
met 50%. Voor andere schepen wordt de uitke
ring voor de eerste 600 ton verhoogd met 50%, 
voor de volgende 400 ton met 40% en voor de 
daaropvolgende tonnen met 30%. De uitkering 
naar motorvermogen wordt verhoogd met 
50%. De kosten van deze regeling, die geheel 
voor rekening van het rijk komt, zijn geraamd 
op ƒ  12 miljoen.
Ook het wetsontwerp voor een algemene 
sloopregeling bij bedrijfssanering zal worden 
aangepast. De kosten hiervan worden geraamd 
op ƒ 22,5 miljoen. Tijdens de eerste twee jaar 
zullen het rijk en het bedrijfsleven elk de helft 
van de kosten voor hun rekening nemen. In de 
resterende periode van twee jaa r zal de verde
ling éénderde overheid/tweederde bedrijfsle
ven zijn. Met dien verstande echter dat na de 
eerste twee jaar bekeken zal worden o f de situa
tie van dat moment die verhouding toelaat.

EMHA gaat Koreaans scheepsreparatie- 
bedrijf vertegenwoordigen
Met ingang van maart 1976 heeft EMHA tech
nisch bureau b.v. te Rotterdam het agentschap 
voor Nederland en België verworven van het 
scheepsreparatiebedrijf Hyundai Mipo Doc- 
kyard C o ., Ltd., gevestigd in de industriestad 
Ulsan in Zuid-Korea.
Hyundai Mipo Dockyard heeft in de Koreaanse 
Republiek kantoren inde hoofdstad Seoul en in 
Busan, terwijl de overzeese kantoren zich be
vinden in Tokio, Londen, New York, San 
Francisco, Hong Kong en Teheran.
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De Hyundai Group, waartoe H .M .D . behoort, 
is in Korea nummer één op het gebied van 
scheepsbouw en zware industrie. Het thans 
door EMHA in Nederland en België vertegen
woordigde reparatiebedrijf, een wat jongere 
tak van dit machtige concern, steunt mede op 
de know-how, de lange ervaring en de uitrus
ting van het zusterbedrijf Hyundai Shipbuil- 
ding & Heavy Industries C o ., L td., dat zich 
onder andere richt op de nieuwbouw van zee
schepen.
Het 700.000 dwt metende droogdok biedt een 
reparatiecapaciteit, die tot de grootste van de 
wereld behoort. Op verrassend snelle wijze 
heeft H .M .D . zich in de wereld van de zee
scheepvaart een uitstekende reputatie verwor
ven als een modern scheepsreparatiebedrijf, 
dat kwaliteitswerk weet te combineren met re
delijke prijzen. Een ambitieus uitbreidingsplan 
voorziet in de bouw van droogdokken van 
400.000 dwt en 150.000 dw t, die volgens de 
verwachtingen eind 1976 bedrijfsklaar zullen 
zijn.

Nieuwe opdrachten

Het Rijn-Schelde-Verolme concern heeft van 
de Indonesische Marine de opdracht gekregen 
voor de bouw van 3 korvetten. Deze schepen 
zullen gebouwd worden op de w erf W ilton- 
Fijenoord te Schiedam.
Oplevering in 1979 en 1980.

Onlangs ontving C .S .I ., Instrumentatie voor 
Meet-en Regeltechniek B.V. te Vlaardingen 
(een 100% nederlandse fabriek van industriële 
elektronische produkten) een grote order voor 
de levering van het door C .S .I. ontwikkelde 
ALPHAPROM systeem. Dit systeem zal wor
den toegepast aan boord van 2 grote koelcon- 
tainerschepen, welke door de N .S .U . (N eder
landse Scheepvaart Unie) in aanbouw zijn bij 
R .S.V . (Rijn-Schelde Verolme). De autom ati
sche bewaking van vere honderden meetpunten 
kan worden zichtbaar gemaakt op normale 
video-t.v. schermen. Dit betekent een enorme 
plaatsbesparing op de toch al overvolle meet- 
en regelpanelen. Bovendien krijgt men slechts 
dan informatie, wanneer er werkelijk iets te 
melden valt.
Het systeem is geheel in eigen beheer bij C.S.1. 
ontwikkeld, en maakt gebruik van derde gene
ratie elektronische bouwelementen, zoals m i
croprocessors en microcomputers.
Het succes van het systeem is inmiddels verder 
bevestigd door grote orders uit binnen- en bui
tenland o .a. voor staalfabrieken, tankopslag- 
plaatsen en bijv. ook de twee grootste tankers 
uit de wereld-scheepvaartgeschiedenis!

Rederij Ketel b .v . te Zutphen heeft opdracht 
gegeven aan Peters’ Scheepsw erf b .v . te Kam
pen voor de bouw van een luxe passagiers
schip, bestemd voor de vaart op de Europese 
binnenwateren.
Het schip is door de rederij zelf ontworpen en 
krijgt een lengte van 95 m. en een breedte van 
11 m.
Zes Mercedes Benz motoren stuwen het schip

voort. Het zal plaats bieden aan 140 passagiers 
in tweepersoons luxe hutten met eigen douche 
en toilet. Een gedeelte van deze hutten is tevens 
geschikt voor gezinnen met opgroeiende kin
deren.
Het nieuw te bouwen schip kan mede door haar 
uitrusting en technische voorzieningen ingezet 
worden op het Rhein-M ain-Donaukanaal. Dit 
kanaal zal over een aantal jaren de Rijn met de 
Donau verbinden, waardoor het mogelijk 
wordt vanaf Rotterdam via de Europese bin
nenwateren te varen naar Wenen en de Zwarte 
Zee.
Evenals de andere schepen van Rederij Ketel, 
het m.s. Prinses Christina en het m .s. Prinses 
Margriet, zal het nieuwe schip worden ge
bouwd onder de Keur van de Nederlandse 
Scheepvaart Inspectie. Tevens wordt rekening 
gehouden met de nieuwe internationale eisen 
die naar verwachting binnenkort van kracht 
zullen worden.
Door deze opdracht is de werkgelegenheid ge
diend in de scheepsbouw en bij onder
aannemers. Met de bouw zal naar verwachting 
een half jaar gemoeid zijn.

B .V . Hanzestad te Groningen, een dochter
maatschappij van Heiwerken Sikkem a B.V. 
heeft opdracht verstrekt voor de bouw van een 
250 tons drijvende bok aan B .V . M achinefa
briek en Reparatiebedrijf D. E. Gorter te 
Hoogezand.
De drijvende bok wordt uitgevoerd volgens een 
ontwerp van Taats Adviesbureau voor Hef-en 
Transportwerktuigen-Baggerm ateriaal B .V . te 
Zwijndrecht en gebouwd onder toezicht van 
Lloyds Register o f Shipping, Scheepvaartin
spectie en Havenarbeidsinspectie.
De bok wordt uitgerust met een 8-tal hydrau
lisch aangedreven lieren van het fabrikaat Cu- 
leman.
Geïnstalleerd zullen worden 2 GM dieselm oto
ren, type 8V-71, ieder 233 p k /1800 
om w ./m in. voor aandrijving hydraulische 
pompen, een GM dieselm otor type 4-71, 100 
pk en een Deutz-dieselmotor 12 pk voor aan
drijving van generatoren.
De drijvende bok krijgt een maximum hijs
hoogte (toptakels) van 52 m. boven water (33 
m. hoofdtakels) en de midden en beide zijpon- 
tons krijgen in gekoppelde toestand een 1 x b 
van 36 x 18 m bij een holte van 3,30 m.
De oplevering van de bok is gepland in het 
vierde kwartaal van 1976.

Stork-W erkspoor Diesel, de dieselm otorendi
visie van VMF-Stork heeft opdracht ontvangen 
voor de levering van een 6-cilinder TM  620 
dieselm otor, bestemd voor een Nederlands 
lijnvrachtschip. Samen met een eind vorig jaar 
ontvangen opdracht voor twee 9-cilinder moto
ren, bestemd vooreen  electriciteitscentrale be
tekent dit een totaal aan geboekte orders voor 
dit nieuwe motortype van ruim ƒ 20 miljoen. 
Bij dit bedrag is de zogenaamde tum-key- 
levering van de electriciteitscentrale inbegre
pen.
Het lijnvrachtschip waarvoor de TM  620 is 
bestemd, wordt voor rekening van rederij Van

Nievelt, Goudriaan & Co. op de werven van 
Van der Giessen-de Noord te Krimpen aan de 
IJssel gebouwd. Het schip van 14.700 ton zal 
met zijn lengte van 142 m eter een snelheid van 
16,25 knopen kunnen ontwikkelen. De motor 
zal in decem ber 1976 worden afgeleverd. De 
werf heeft optie genomen op nog twee motoren 
van hetzelfde type.
De TM  620 is een grote, middelsnellopende 
dieselm otor, waarvan de verschillende uitvoe
ringen vermogens hebben, die variëren tussen 
de 10.000 en 36.000 pk. Het is een grotere 
versie van de TM  410, waarvan inde afgelopen 
zes jaar ruim 350 stuks zijn verkocht.
De voor de TM 620 gebouwde montage- en 
beproevingshal werd een jaar geleden door mi
nister president Den Uyl in gebruik gesteld. De 
produktie van de motor is intussen op volle 
gang gekomen.
Tijdens de op 19 september jl. gehouden, druk 
bezochte internationale persconferentie in Am
sterdam, bracht S .W .D . haar verwachting tot 
uiting dat de markt voor vrachtschepen één van 
de marktsegmenten zou zijn die niet te zwaar 
zou lijden onder de huidige economische we
reldsituatie.
S.W .D . benadrukte de toepasbaarheid van de 
TM 620, de eerste derde generatie middelsnel
lopende diesel, die met een in-lijn versie een 
bijzondere economische voortstuwingseenheid 
is voor dit scheepstype.
S .W .D . heeft de overtuiging dat het econom i
sche aspekt een steeds belangrijker rol speelt, 
waardoor voortdurend gezocht wordt naar al
ternatieve oplossingen voor scheepsvoortstu- 
wingsinstallaties.
M iddelsnel lopende motoren vormen zo ’n al
ternatief ten opzichte van de traditionele 
kruishoofd- en turbine installaties.
De reeds bestaande voordelen van middelsnel
lopende motoren, zoals: kleinere en vooral kor
tere m achinekam ers, lager gew icht, grotere 
vrijheid in het kiezen van schroeftoerental 
(grondstofbesparing), lagere initiële kosten 
van de m otor, alsmede lagere installatiekosten 
zijn aantrekkelijk voor werven en reders.

Tewaterlatingen

Op 19 maart vond op de Ysselwerf de tew ater
lating plaats van het m .s. Servicem an, een an- 
chor handling-sleepboot ten dienste van 
Offshore-w erkzaam heden.
Dit schip is de laatste van een serie van 4 
schepen, die door de Hollandse Scheepsbouw 
Associatie worden gebouwd in een gezamen
lijke opdracht van Star Offshore Services te 
London en United Towing (Tugs) Ltd. te Huil. 
De hoofdafmetingen bedragen 48,06 m x 
11,58 m x 6,33 m bij een diepgang van 5,38 
m.
De snelheid zal ca. 14 kn. bedragen.
De hoofdm otor-installatie bestaat uit 2 Mirr- 
lees Blackstone dieselm otoren met een totaal 
vermogen van 7200 pk, die 2 verstelbare 
schroeven (fabr. KMW) aandrijven.
Deze installatie zorgt voor een bollard pull van 
100 to n .
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Op 27 maart is bij IHC Gusto in Schiedam het 
dp-boorschip Pelerin te water gelaten.
Dit schip is in aanbouw voor Helmer Staubo & 
Co. in Oslo. De doop werd verricht door M e
vrouw Pierre Germ es, echtgenote van de ’Ge
neral M anager exploration and production' van 
de Compagnie Française des Pétroles in Parijs. 
De Pelerin behoort tot de ’dynamisch geposi
tioneerde’ boorschepen, waarvan IHC Holland 
er al drie bouwde, de Pélican, de Havdrill en 
de Petrel. Een dp-boorschip ligt niet aan an
kers, m aar wordt met behulp van de twee 
voortstuwings-schroeven en een aantal dw ars
scheepse schroeven op zijn plaats gehouden. 
De com m ando's aan deze schroeven worden 
gegeven door een computer, die voortdurend 
verandering in w indkracht, windrichting en 
stromingen registreert en vergelijkt met de po
sitie die het boorschip moet innemen om te 
kunnen blijven boren. Met dit systeem kan in 
grotere waterdiepten worden gewerkt dan ooit 
met verankerd materieel mogelijk is.
De bijna 150 m eter lange en ruim 23 meter 
brede Pelerin kan boren in waterdiepten tot 
1000 meter. De boordiepte die kan worden 
bereikt bedraagt 4500 meter. Dit betekent dat 
dit boorschip in dieper water kan werken dan 
de eerder door IHC gebouwde schepen van dit 
type.

De pijpenbegraver C reek, bouwnum m er 906, 
wordt in opdracht van Santa Fe International 
Corp., Orange, California, USA, gebouwd bij 
de Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw 
Maatschappij v .o .f. te Am sterdam , lid van 
Rijn-Schelde-Verolme.
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mels van 6,75 m diameter, waarop 565 m hoge 
druk slang opgeslagen kan worden; 1 w inchom  
de 'jetting slede’ op te hijsen.
Voor de navigatie zullen alle moderne hulp
middelen aanwezig zijn, zoals radar, gyro 
cotnpass, echolood.
Op het achterschip komt een controlekamer 
voor de centrale besturing van de handelingen 
in verband met het begraven van pijpen. 
Gesloten t.v.-systeem  voor controle op win
ches en machines worden geïnstalleerd. In de 
accommodatie wordt airconditioning in alle 
verblijven aangebracht en een proviand koelin
stallatie. Een modem cafetaria systeem (met 
eetzaal voor 40 personen), een bioscoop, een 
wasserij, een recreatiezaal en een goederenlift 
zullen voor een comfortabel verblijf zorgdra
gen.

TECHNISCHE INFORMATIE

Promac Nederland B.V. te Zaltbommel heeft 
per 17 maart 1976 alle activiteiten en personeel 
overgenomen van J. M. Boudewijn B .V. te 
Geldermalsen betreffende de produktie-service 
en onderhoud van ’JAM ABO' Hogedruk 
reinigingsapparatuur.
Promac Nederland B.V. is lid van de bekende 
Van Voorden Groep te Zaltbommel.
Deze groep omvat een aantal bedrijven die ge
specialiseerd zijn in produkten voor de mari
tieme sector zoals vaste- en verstelbare 
scheepsschroeven, hydraulische stuurmachi- 
nes, boegschroefinstallaties, roeren, straalbui- 
zen en zandpompen voor de baggerindustrie.
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dekwerktuigen voor 53 nieuwbouwschepcn in 
Brazilië bedroeg rond 24 miljoen DM.

Deterioration in tanker market
Trading conditions in the tanker market have 
deteriorated in the period mid-February to 
mid-March. VLCCs particularly have been 
forced to accept rates down to WS 19 for 
Arabian Gulf/W est voyages.
Mediterranean and West African sectors show 
ed limited demand and clean cargoes from the 
Caribbean were in short supply.
Activity in the period market continued with 
one or two majors tanking 100/125,000 ton
ners for 12 months’ trading at rates equivalent 
to around WS 30/35.

Panamax bulk carrier 'Mersey Bridge' for 
bibby group
A speed o f more than 17'/2 knots was attained 
on trials o ff the North East Coast by the 72 000 
tons dw M ersey Bridge, built by the Deptford 
yard of Sunderland Shipbuilders Ltd, for Bibby 
Bulk Carriers Ltd, part o f the Bibby Group. 
This is the I Ith ship built by Sunderland Ship
builders Ltd for Bibby and associated com pa
nies and is the fourth of 13 orders for the 
shipbuilders' standard Panamax design al
though this ship incorporates a number o f spe
cial features to the ow ners' requirem ents. Nine 
more of the Panamax class remain on order to 
be built at the G roup’s Deptford and North 
Sands yards.
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With a deadweight capacity of about 71 600 
tonnes on a draught o f 14.028 m , the Mersey 
Bridge has eight cargo holds with upper and 
lower wing tanks for water hallast only and 
double bottom tanks for oil fuel and water 
ballast. No. 5 hold is suitable for filling with 
water ballast and Nos. 3 and 7 for partial 
ballasting. Hatch covers are o f the M acGregor 
all-balanced peak-topped type, chain driven. 
Deck machinery is o f the Sunderland Forge 
electro-hydraulic type and comprises two 20- 
ton anchor windlass/constant-tensioning moor
ing winch units on the forecastle and four 15- 
ton spur-geared constant-tensioning mooring 
winches.

The main engine is a Doxford 76J turbocharged 
6-cylinder opposed-piston unit with a maxi
mum continuous rating of 20 000 bhp (metric) 
at 119 rpm with four Brown Boveri exhaust- 
gas turbochargers and equipped for burning 
heavy fuel. Designed for unmanned operation, 
the engineroont has the standard Doxford con
trols on a console but bridge controle is also 
provided. The working and spare propellers are 
oftheS tone-P ilgrim  Mk. Ill manganesebronze 
keyless-bore type each fitted to the shaft by a 
'P ilgrim ' hydraulically actuated nut.
Exhaust gas from the main engine is utilised in 
a waste-heat boiler supplying steam to a 
packaged-type turbo-alternator set comprising 
a 688-kW Siemens alternator driven at 1800 
rpm by a Peter Brotherhood turbine. This can 
be run in parallel with two Siemens 625-kW 
alternators each driven at 720 rpm by an Allen 
diesel engine. The switchboard and electrical 
installation were provided and carried out by 
Sunderland Forge and Engineering Co. Ltd.

Fall in oil jobs predicted this year
The rate o f growth in new jobs within Nor
w ay 's oil industry slackened considerably last 
year compared with the two before, according 
to a Labour Directorate Survey. Employment 
in this sector is actually expected to fall during 
1976.
The survey shows 24 400 workers were em 
ployed by 378 Norwegian-registered firms last 
January on offshore oil production, related ser
vice functions, platform and supply ship con
struction and refinery and petrochemical plant 
building in the North Sea and mainland Nor
way. Only 3 700 new jobs have thus been 
added since January 1975, a growth of 17 per 
cent. This compares with the 9 600 new wor
kers taken on in the sector during 1974, an 80 
per cent increase.
The number o f foreigners working in the sector 
fell by a quarter to 3 400 from January 1975 to 
January 1976. They now form only 14 per cent 
of the total compared with 21 per cent a year 
back.
Employment in the sector could fall nine per 
cent from last January’s peak to 22 300 jobs by 
January 1977, the Directorate says. The big
gest cut-back is expected among workers build
ing concrete production platforms. Jobs here 
could shrink from 3 590 now to 800 by next 
January. On the other hand, the projection is 
highly tentative and assumes, among other 
things, that no start is made this year on con
crete platforms not already ordered.
There were 10 700 workers building steel plat
forms or supply ships last January. 4 700 in 
service functions, 3 200 in actual offshore 
work and 2 000 building refineries, petroche
mical plant, e tc ., the suivey shows.

New drill rig positioning system
A new positioning system for offshore drilling 
rigs based on satellite navigation alone has 
been developed in Norway by Noratom- 
Norcontrol A /S. The company claims it will 
allow the rig operator to recoup his investment 
outlay in only eight rig moves.
A special version of N orcontrol's world-famed 
'D ataB ridge' computerised integrated naviga
tion and collision avoidance system called 'Rig 
Locator’, the new development cuts out the 
need for radio navigation in fixing a new rig 
location while offering a  high degree of accu
racy.

Current positioning methods involve laying a 
preliminary location buoy pattern at a new site 
from a survey vessel using radio navigation. 
The rig is then positioned within the pattern 
and final adjustments made by satellite naviga
tion, a procedure which can often cause expen
sive delays.

A location buoy pattern is unnecessary with 
Rig Locator, which uses the Magnavox dual 
channel satellite receiver, a doplar sonar log, 
the rig’s gyro compass and specially developed 
software to give highly accurate minute-by- 
minute updates of rig position.

The dataradar display, in addition to all the 
features found on DataBridge, also provides 
the rig approach line with the final orientation 
clearly marked. This allows the relative posi
tion of the new location and the distance from it 
to be continuously observed on final approach 
so both self-propelled or towed rigs can be 
guided exactly into site. norinform

GECOÖRDINEERD BEHEER NOORDZEEKUST VOORGESTELD

De beheerders van de diverse kustgedeelten zouden gezamelijk 
een overlegorgaan moeten vormen om hun beleid ten aanzien van 
het beheer van afzonderlijke delen van de Noordzeekust te coör
dineren. Dit adviseert de Studiecommissie Waterschappen aan 
minister Westerterp van Verkeer en W aterstaat. Als vervolg op 
haar eerder uitgebracht advies over de toekomstige structuur van 
het waterschapsbestel in Nederland, komt de commissie nu met 
haar visie over het publiekrechtelijk beheer van de Noordzeekust 
van Den Helder tot Cadzand.
Het beheer van de kust is in handen van verscheidene instanties: 
het rijk. de provincie Noord-Holland en de waterschappen. Al 
eerder werd er voor gepleit eens te bekijken of het beheer van de 
kust niet in één hand gebracht kon worden. De belangen van het 
kustbeheer vertoonden steeds meer samenhang. Daarom werd 
grote waarde gehecht aan een doelmatig en overzichtelijk beheer 
van de kust.
De commissie is van oordeel dat er eenheid moet komen in het 
kustbeheer, maar meent dat dit beheer niet in handen van één 
instantie moet worden gelegd. Het dient in beginsel te berusten 
bij enkele langs de kust gelegen hoofdwaterschappen. Reeds 
eerder adviseerde de studiecommissie tot instelling van deze 
hoofdwaterschappen.
Het overlegorgaan zou de verschillende kustbeheerders moeten 
adviseren over het technisch en administratieve beheer. Bijvoor
beeld over het vaststellen van de breedte van de zeereep, overeen 
eensluidend reglement en over de normen die daarbij moeten 
worden gehanteerd. Toekenning van verdergaande bevoegdhe

den aan het overlegorgaan, zoals verordenende en andere beslis
singsbevoegdheden, lijkt niet aan te bevelen, aldus de studie
commissie waterschappen. Dan zou het overlegorgaan namelijk 
uitgroeien tot een zelfstandig lichaam, dat te zeer de plaats van de 
afzonderlijke beheerders zou innemen zonder uit democratisch 
oogpunt voldoende gestructureerd te zijn.

Voor zover er ingrepen in de kust plaats vinden, die de grenzen 
van het normale beheer te buiten gaan, bijvoorbeeld bij de uit
voering o f instandhouding van grote werken als de spuisluizen in 
het Haringvliet, zou het beheer van zo’n kustgedeelte geheel of 
gedeeltelijk bij het rijk moeten berusten. Voorts kunnen de wa
terschappen met het rijk afspreken, dat bepaalde beheersaspec
ten, zoals kustsuppletie, door het rijk worden overgenomen. 
Belangrijke beslissingen voor het Noordzeegebied die op de kust 
van invloed zijn, dienen tot stand te komen na raadpleging van 
het overlegorgaan. De commissie vindt dat de hoofdlijn hiervoor 
geregeld moeten worden bij de wet.
Voor het kustgedeelte tussen de Rotterdamse Waterweg en de 
W esterschelde is de verbetering van de beheerssituatie het meest 
dringend. Komt die niet tijdig tot stand, dan zal het beheer - op 
overeenkomstige wijze als in de Deltawet is voorzien - door het 
rijk moeten worden overgenomen. Wenselijk is, aldus de studie
commissie, dat in de uitoefening van een dergelijk beheer door 
het rijk. de waterschappen dan inspraak hebben.
Minister W esterterp heeft het advies om commentaar gezonden 
aan de provincies en de waterschappen langs de kust.
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