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Een wereld van vervoer 
-  een wereld van verschillende inzichten
Er staat weer een nieuwe bijeenkomst -  de 
derde -  van de United Nations Conference 
on Trade and Development (UNCTAD) 
voor de deur, ditmaal in Nairobi. In mei 
zullen de gedelegeerden van vele landen 
zich weer gaan bezighouden met tal van 
hangende problemen op het gebied van de 
internationale handel. De zeevaart komt 
daarbij zeker ook aan de orde. Reeds heeft 
een groep van ontwikkelingslanden een 
eisenpakket samengesteld, waarin o.m . 
wordt gevraagd om een systeem van voor
keursvrachten. Het moet deze landen 
worden toegestaan, dat zij ’speciale’ 
vrachten mogen berekenen voor hun over
zees vervoer; zij zullen hierdoor hun wan
kele economieën kunnen helpen oppep
pen. Wij moeten nog horen hoe men zich 
dit stelsel van voorrechten heeft voorge
steld, het lijkt ons echter nu reeds toe, dat 
er van de zijde van de westerse landen een 
flinke oppositie is te verwachten, omdat 
men daar van oordeel is, dat deze natie 
zich al te veel voorrechten op het terrein 
van het zeetransport aanmatigen.

De groep van honderd is voortgevloeid uit 
de ’Groep van 70’, die in Santiago de 
Chile, bij de vorige Wereldhandelsconfe
rentie, en later bij de onderhandelingen 
over de gedragscode voor de Lijnvaart- 
conferences nogal wat vuurwerk heeft la
ten zien. De groep opereert vrijwel uitslui
tend vanuit het platform van het stimule
ren van de eigen deelnemingen in taken, 
die vroeger uitsluitend aan het rijke westen 
leken te zijn toebedeeld. Aan deze onbil
lijkheid, zo meent de groep, moet nu maar 
eens een einde komen, en daardoor is men 
binnen deze landen in het geheel niet kri
tisch over de methodieken die soms wor
den toegepast om de eigen doelstellingen

te verwezenlijken. Is het immers niet zo, 
dat de westerse landen in het verleden ook 
geen scrupules kenden bij het monopolise
ren van een bepaalde ’trade’? Als er al 
onenigheid over was, dan was dit alleen 
tussen de rijke handeldrijvende landen on
derling; de vier Nederlands-Engelse oor
logen zijn daarvan een goed voorbeeld. 
Er is natuurlijk veel waars in deze opvat
ting; speciaal de historische achtergrond 
in de ontwikkeling van de gevestigde zee
varende landen toont ons het schouwspel 
van strijdlustige naties, die met elkaar om 
de hegemonie in de wereldhandel hebben 
gevochten. Maar in de jongste decennia is 
het beeld totaal gewijzigd. In de landen 
van de ’70' of 'lOO' wordt dit slechts ten 
dele erkend; men meent daar dat de geves- 
tigden, de ’traditioneien’ nog altijd een 
soort economisch monopolie in stand pro
beren te houden, ook al zijn zij hun vroe
gere bezittingen kwijtgeraakt. Vandaar 
dat de landen in Afrika, Zuid-Amerika en 
Azië over het algemeen geen been zien in 
het veel gewraakte verschijnsel van de 
vlagprotectie. Er is ons in de loop der 
laatste vijftien jaren niet gebleken, dat de 
vlagprotectie of -discriminatie ergens, 
waar dan ook, is afgenomen, ondanks het 
feit, dat het westen telkens weer protesten 
tegen dit verschijnsel heeft aangetekend. 
Het is integendeel juist toegenomen en 
zoalsde zaken ernu voorstaan, verliest het 
westen terrein. Het wordt daar zelf al in
gezien, want liep men vijftien jaar geleden 
nog toornig rond met borden waarop ge
schreven stond 'M are Liberum moet in 
stand worden gehouden’, tegenwoordig 
gelooft ook in het westen niemand meer in 
deze schone leuze, die wellicht destijds 
door Hugo de Groot evenmin zonder ei
genbelang is ingevoerd.

Leven met de werkelijkheid is dus nu de 
leuze, en deze werkelijkheid ziet er voor 
de ’traditionalisten' niet plezierig uit. Ge
leid door louter politiek/strategische 
overwegingen heeft het Oostblok zich a 
priori achter de Groep van 70 opgesteld; 
van hun kant is zeker geen bezwaar tegen 
het gebrek aan scrupules te verwachten, 
aangezien het blok z e lf ’rücksichtlos’ pro
beert door middel van vrachtonderbiedin- 
gen terrein te winnen in de iijnvaartver- 
bindingen van en naar de ontwikkelde 
landen. Europese verladers die van deze 
gang van zaken profiteren zullen hen 
daarbij zeker niet beletten, en dat verklaart 
ook waarom een man als Helniuth Kern, 
vroeger stadssenator van Hamburg, thans 
directeur van de Hamburger Hafen- und 
Lagerhaus AG (HHLA) beslist is gekant 
tegen een optreden van Westerse overhe
den tegen Comecon-penetratie.
Dat is dus één aspect van de ontwikkeling. 
Het andere is een toenemende -  wij zou
den het haast willen noemen -  brutaliteit
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van sommige ontwikkelingslanden. Hoe
wel de Gedragscode nog niet tot een we- 
reldconventie is verklaard (daarvoor is het 
nodig dat de ratificaties binnen zijn van 
landen, die samen meer dan 25 procent 
van de wereldkoopvaardijvloot — stand 
van zaken 1973 -  vertegenwoordigen), 
gaan enkele landen er al lustig toe over om 
de in de Code genoemde ladingverdeel- 
formule van 40 : 40 : 20 toe te passen. 
Onder andere de Westafrikaanse staat 
Kameroen, die een maand geleden dood
kalm liet omroepen, dat met ingang van I 
april )1: veertig procent van alle lading in 
het verkeer op Kameroen door schepen 
onder de vlag van Kameroen moest wor
den vervoerd. Pas wanneer de agenten van 
de jonge nationale scheepvaartmaat
schappij in de diverse vreemde laadhavens 
geen vaartuigen onder deze vlag op korte 
termijn beschikbaar hadden, mocht de zo
genaamde 'w aiver’-clausule worden toe
gepast, d .w .z. mochten schepen onder 
andere vlag worden ingeschakeld. Toege
geven, Kameroen is maar een klein land, 
het neemt niet weg dat zo 'n  voorbeeld 
aanstekelijk kan werken. Trouwens, 
voorbeeld?
Vóór Kameroen zijn er al meer landen 
geweest, die zich gericht hebben op de 
beruchte Code-Formule, sterker, er zijn er 
zelfs bij. die een bepaalde 'trade ' geheel 
bilateraal hebben opgedeeld, dat wil dus 
zeggen: vijftig procent van het totale goe- 
derenvolume in het verkeer tussen A en B, 
voor de schepen van A, en vijftig procent

voor die van B. C, dat in de Code toch 
altijd nog op een twintig procent mocht 
rekenen, kwam er bij die verdragen (die 
o.m. zijn gesloten tussen Brazilië en Chili) 
niet meer aan te pas. Sommige vroegere 
tegenstanders van de Code zijn er in het 
Westen defaitistisch van geworden. De
zulken zeggen: laten wij in vredesnaam de 
Code maar snel ratificeren, dan pakken ze 
ons tenminste de twintig procent niet meer 
af.
Er is tenslotte nog een derde element 
waardoor de positie van de traditionalisten 
wordt ondermijnd, en dat is de verdeeld
heid in eigen huis, misschien nog de meest 
funeste factor. W est-Duitsland. Frankrijk 
en België hebben zich van het begin af aan 
als voorstanders van de Code beschouwd; 
hun uitgesproken standpunt, dal botste 
met dat van verklaarde tegenstanders als 
Groot Brittannië en Denemarken, heeft 
zelfs geleid tot een conflictsituatie binnen 
de EEG. De Commissie was van mening, 
dat het ondertekenen van de Code door 
genoemde drie landen een inbreuk zou 
betekenen op de clausules in het Verdrag 
van Rome; Bonn, Parijs en het 'Belgische' 
Brussel verwijten echter het 'Europese' 
Brussel dat zij zich bemoeit met dingen die 
haar niet aangaan en probeert de tijd stil te 
zetten.
Het is misschien dienstig, dat wij even 
afstand proberen te nemen van dit weinig 
opbeurende schouwspel. Wat hier voor 
het wereldfront gebeurt is een weerspiege
ling van hetgeen telkens opnieuw plaats

vindt, wanneer afgevaardigden van lan
den en groepen voor een internationaal 
forum tegen elkaar van leer trekken. Men 
zou geneigd zijn te geloven, dat er tussen 
alle landen en groepen een diep geworteld 
wantrouwen bestaat. In de praktijk, zeg 
maar op het lagere niveau van de werke
lijkheid, is het beeld doorgaans veel be
moedigender. Daar ontwaart men wei 
reeksen van samenwerking, die alle be
trokkenen tot voordeel kunnen strekken. 
Deskundigen van westerse scheepvaart
bedrijven, van havens en van expeditie- 
ondememingen reizen op en neer naar 
verre landen om daar adviezen te geven 
over het transport en de afwikkeling van 
goederen. Het is waar, deze adviezen 
worden door het zakendrijvende westen 
niet uit liefde gegeven, maar dat verwacht 
ook niemand, ook niet de 'anderen ' in 
Perzië, in Algerije, Nigerië o f Cuba. 
Maar het samenspel dat uit deze contacten 
'op lager niveau’ resulteert zet heel wat 
meer zoden aan de dijk, dan het openbare 
bakkeleien op congressen en andere door 
belangrijke wereldorganisaties gespon
sorde bijeenkomsten. Het is voor ons allen 
zeker een troost, dat deze contacten moge
lijk zijn en blijven, omdat de partners we
ten hoe belangrijk zij kunnen zijn, en hoe
veel eerder zij tot een oplossing kunnen 
bijdragen dan het vaak om louter pres- 
tigeredenen opjutten van de standpunten 
op een wereldcongres.

De J.

Tewaterlating M.S. ’Junior Lilian’ Bij Tille Scheepsbouw B.V. te Kootster 
tilïe werd 20 februari IJ. het ra.s. Junior 
Litian te water gelaten.
Dit z.g . type 'M ulti purpose vessel’ word 
gebouwd voor Deense rekening en is di 
zesde in een serie van acht identieke sche 
pen voor Engelse en Deense opdrachtge 
vers.

Belangrijke gegevens van het schip ziji 
alsvoigt:
L .o .a ./L . 1 .1 9 3 ,0 5 /8 4 ,5 0  m. B. 13,6( 
m. H. 7,83 m. H. tot uitneembaar tussen 
dek: 5,90 m. T .: 5,64 m. Dw.: 3650 T 
B .R .T .: 1599 R.T. Laadruimte afmetin 
gen: 60 x 10.5 x 8 m. Graincap: 172.001 
cubft. Containercap.: 170 stuks 20 ' con 
tainers. Service speed: l2,5K n. Maïnen 
gine: B. & W . -Alpha 2600 hp ., 801 
RPM. met verstelbare schroef en onbe 
mande motorkamer. Accomodatie voo 
18 man.
Het te water gelaten schip wordt uitgenn 
met twee acht tons dekkranen.
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Het grootste drijvende stalen dok
door
Prof. ir. J. H. Krietemeijer

Tijdens een bezoek aan Gdanska Stocznia Remontowa (Ship F ig. I Het plan van de reparatiew erf in Gdansk mei van rechts naar links
Repair Yard o f Gdansk). Polen, op 19 november 1975 werd ik in Prof. dr. ing. Jerzy Doerffer, mr. F. Zawadski. man. direcior. de auteur
de gelegenheid gesteld om het grootste drijvende dok ter wereld en mr- A ■ Lipinski, chief designer Ship Design and Research Centre. 
in aanbouw te zien.
Dit dok wordt door G .S .R . gebouwd voor de reparatiewerf van 
Götaverken A.B. te Gothenburg, welke werf gelegen is aan de 
rivier de Göta, tegenover de stad, en daarom wel 'C ity yard' 
wordt genoemd.
De afmetingen van het dok zijn: lengte 303 m, totale breedte 70,5 
m, breedte binnen de zijkasten 55 m, hoogte 20 m.
De hoogte van de kielblokken is 2 m, hetgeen meer is dan 
gebruikelijk maar het voordeel heeft dat men rechtop kan lopen 
onder een gedokt schip, het gemakkelijker werken is met mo
derne apparatuur voor schoonmaken, zandstralen, verven enz. en 
voorts men gemakkelijker complete (dubbele) bodemsecties kan 
toevoeren onder een te herstellen schip.
Deze secties kunnen namelijk tot grote gewichten worden ge
maakt want het dok zal als eerste in de geschiedenis worden 
voorzien van een zware portaalkraan van het type dat tot dusver

Fig. 2 Secties in aanbouw
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Fig. 3 Tewaterlating van een sectie

alleen bij nieuwbouwdokken of vaste reparatiedokken werd ge
bruikt.
De kraan zal een hoogte hebben van 75 m boven het pontondek en 
heeft drie hijshaken, elk voor 60 ton. De totaal nuttige hijslast is 
150 ton met drie haken. De kraan is zo ontworpen dat één van de 
hijshaken lasten kan behandelen op lichters die naast het dok 
worden aangevoerd.
Behalve deze portaalkraan is er aan elke zijde een wipkraan met 
een hefvermogen van 15 ton. Teneinde voldoende spoorbreedte 
voor deze kranen te hebben naast de rail van de portaalkraan, is 
het dek van de zijkasten aan de bovenkant verbreed en wordt aan 
de buitenzijde gesteund door zware knieën. Op de bijgaande 
foto’s is dit duidelijk te zien.
Het dok zal een hefvermogen hebben van 55.000 ton. Het is

ontworpen voor tankschepen boven de 200.000 ton deadweight 
en grote bulkcarriers voorzover die nog onder de Alvsborg- 
hangbrug te Gothenburg door kunnen varen. Belangrijker is 
echter de grens die wordt bepaald door de waterdiepte in de 
Noordzee en de Oostzee.
De afmetingen van het dok zijn dan ook in de eerste plaats 
bepaald op grond van de afmetingen van schepen die havens in 
Scandinavië kunnen aanlopen.
De dokvloer is zo ontworpen dat aanvoer van zware secties of 
bouwdelen onder het schip kan plaatsvinden door middel van een 
luchtkussentransportsysteem. De werf beproeft dit systeem 
waarvan het voordeel is dat secties veel dichter bij de vloer blijven 
dan bij transportsystemen waarbij wagens met wielen of rollen 
worden toegepast.

Fig. 5. De caisson drijvendFig. 4 . Twee groepen van secties te water liggend
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Fig. 6. De caisson onder de losplaats Fig. 9. De sectienaad van de dokvloer tijdens het stellen.

Het gaat daarbij om lasten tot 120 ton. De verbindingsbrug tussen 
kade en dok zal zodanig worden ontwoipen dat deze aan dit 
nieuwe transportsysteem is aangepast.
De kielblokken zijn voorzien van sensoren die centraal registre
ren welke drukken bij het dokken optreden.
De schepen worden bij het binnenbrengen in het dok geleid door 4 
trolleys die door lieren worden bediend. De locatie van het schip, 
dus ook de centrering, wordt bij het in- en uitdokken gecontro
leerd door akoestische instrumenten (echo-sounders) in de con
trolekamer, van waaruit ook de vier trolleylieren worden be
diend.
De pompinstallatie is zodanig ontworpen dat een schip van

20.000 ton deadweight in minder dan 3 uren kan worden droog-
gezet.
Voorts is het dok voorzien van de gebruikelijke leidingen voor 
water, elektriciteit, perslucht, gas, telefoon enz. Deze zijn zoda
nig gebundeld dat een schip na indokken snel kan worden aange
sloten op de gewenste leidingen. Alle afvalwater wordt afge
voerd in het stadsriool. Afvalolie- of chemische produkten wor
den afgevoerd in speciale tanks in de dokconstructie.

De bouw van liet dok
Het ontwerp van het dok stelde speciale problemen.
Prof. dr. ing. Jerzy Doerffer, van de universiteit vanG dansk, die

Fig. 7. Het lassen in de caisson Fig. 8. Prof. Doerffer en de auteur in de caisson
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Fig. I I . H et transport van de gekoppelde 6 secties (3/4 van het totale 
dok) bij de Alvsborg-hangbrug

H g. 10. De toestand op 19 november 1975.
Op de dokvloer van de 4 gekoppelde secties v .l.n .r . tnr. Zawadski. de j 
auteur. Prof. Doerffer.
Op de achtergrond de twee secties die juist werden samengelast.

een belangrijk aandeel had bij adviezen inzake ontwerp en bouw, 
vertelde mij dat er eigenlijk twee hoofdproblemen waren. Ten 
eerste de berekening van de sterkte van het dok en ten tweede de 
montage bij de bouw. Bij de berekening van dergelijke grote 
dokken vormt de dwarsscheepse sterkte eigenlijk het belangrijk
ste probleem.
Met behulp van de eindige elementen-methode werd het hele 
systeem doorgerekend in het computercentrum van de Poolse 
scheepsbouwindustrie 'Z1PO’.
Bij de bouw en montage diende rekening te worden gehouden met 
de wens van Götaverken om in ieder geval bij de opening van de 
nieuwe reparatiewerf-installaties in juni 1976 het gehele grote 
dok beschikbaar te hebben.
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Het dok, kon niet ais één geheet worden gebouwd en te water 
gelaten daar hiervoor de ruimte ontbrak. Besloten werd om bet 
dok uit 8 grote secties samen te stellen, die ieder afzonderlijk 
zouden worden gebouwd en te water gelaten.
Hoewel een goed plan van de werf mij niet ter beschikking staat, 
is in figuur I wel te zien waar de secties zijn gebouwd en te water 
gelaten (a) en waar de samenbouw heeft plaatsgevonden (b).
In figuur 2 is de bouwplaats van de secties weergegeven en m 
figuur 3 de te water iating van een sectie,
De eerste zes secties waren tijdens mijn bezoek in november 1975 
alle te water terwijl vier daarvan reeds onderling, tewaterliggend. 
waren gelast met de bekende caisson- methode, terwijl: de andere 
twee juist onderling werden verbonden, w aarbij ik de werkzaam
heden in de caisson heb kunnen gadeslaan.
In figuur 4 liggen enkele secties te water aan de afbouwfcade. 
De figuren 5 en 6 tonen de caisson met de dnj fkasten en de daarop 
voorkomende pomp-en ventilafiesystemen. Deze caisson kon tot 
de verlangde diepte worden af gezonken en vanaf de einden onder 
het dok worden gevaren. Bij; leegpompen van de drijffeasten drukt 
de caisson zich tegen de onderkant en de zijkanten van het dok, 
waarna het water in de werkruimte kan worden weggepompt. 
Deze caisson is langer dan de grootste ooit gebruikte caisson bij 
seheepsnieuwtxraw, Het dok is namelijk ruim 65 m breed op de 
waterlijn::.
In de figuren 7 en 8 zijn opnamen van het werk en het bezoek in de 
caisson weergegeven en in figuren 9 en 10 nog opnamen van de 
situatie op de dok vloer.
Deze 6 secties zijn na, samengebouwd, als eerste deel van het dok 
met een lengte van 230 m naar Gothenburg gesleept.
Het transport vertrok van Gdansk op zaterdag 14 februari 1976, 
getrokken door 4 Poelse zeesleepboten, en kwam na een voor
spoedige reis op donderdag 19 februari in Gothenburg aan. Bij 
Danafjord was de sleep overgenomen door een lokale sleep
dienst.
In figuur II is de nadering van het transport bij de Alvsborg- 
hangbrug in Gothenburg weergegeven.
De twee restsecties zullen in Gdansk worden samengevoegd en 
vervolgens naar Gothenburg worden gesleept waarbij de caisson 
zal worden meegevoerd. De samenvoeging met het daar reeds 
aanwezige deel zal door personeel van Gdanska Stocznia Remon- 
towa worden uitgevoerd.
De grote gantry-kraan en de andere kranen zullen reeds op het nu 
in Gothenburg aangekomen deel worden gemonteerd, zodat het 
complete dok spoedig na aankomst van de restsecties in gebruik 
kan worden genomen.

Verwacht wordt dat dit m jent 1976 zal plaatsvinden.
Be Göcaverkes-reparafiewerf beschikt dan over 3 grote drijvende 
stokken zoals tn de tabel is aangegeven.

M  Sta. 3 4 5
dbk uajWCüot t m em 55.00« 55,000
Tnax sctmepsaftn. f.tfw 45 090 80.000

|Q£S
at. 206.000 

1976n< -uwj.i.ir
houw wed

£ Te.ï*f
fes Boel Tera.se briksbere G.S.R.

Poten
teagte m .  m 217.71 26* 303
breedte binnen kasten m 36,50 35 55
asa*. breedte s» 40,50 70.50

hoegte m
pubi.

112.00: boven ponten 
S -W 1954 p. 341 en 57»

ET. 33-1955

9.75 20.00

Götaverken zal bij de mdienststelling van de nieuwe reparatie- 
voorzieningen ca. 350 miljoen SKr. hebben geïnvesteerd. 
Volgens een bericht van Götaverken is daarvan ca. 25% bestemd 
voor het nieuwe dok nr. 5,
Vermeld wordt nog dat de reparatieuitrusting van deze werf' in 
1918 voor het eerst van een drij vend dok van ca. 13.000ton werd 
voorzien.
De werf heeft ook zelf drijvende dokken geleverd en wel in 1964 
van de werf in Gothenburg twee dokken van 27.000 ton voor de 
U S S R. en in 1969 drie gelijke dokken, eveneens voor de 
U.S.S.R., van Götaverken Oresundsvarvet tn Landskrona. 
Tenslotte wil: ik nog opmerken dat na mijn eerste bezoek aan de 
Poelse scheepsbouwindustrie in november 1969 een grote voor
uitgang, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht, te be
speuren viel.
Polen komt nu reeds m eerdanzevenjaren voorop de ranglijst van 
scheepsbouwnaties met een orderbezetting der werven van meer 
dan 1.000.000 brt.
Het neemt volgens het laatste kwartaaloverzicht 1975 van 
Lloyd’s Register of Shipping daarop de 12e plaats in met 
1.616.850 brt aan opdrachten.
Daartegenover staat dat Nederland in datzelfde kwartaalover
zicht mét 944.940 brt aan opdrachten is verdwenen van de rang
lijst der landen met meer dan 1 miljoen brt aan opdrachten.

verantwoording: 
fo to 's  / ,  8 en 10 Krietemeijer 

,, 2 t/m 7, 9 GSR
fo to  10 Götaverken



C om m entaar op het artikel ’closing the C ap ’

Naar aanleiding van bovengenoemd artikel dat met toestemming 
van ESAB onlangs in dit blad werd opgenomen, ontvingen wij 
een brief d.d. 27 februari 1976 van de Nederlandsche Dok- en 
Scheepsbouw Maatschappij v.o.f. die wij hier laten volgen:

Mijne Heren,

In Uw blad ’Schip en W erf’ d .d . 19 december 1975, nr. 26 
is een artikel, ’Closing the G ap’ opgenomen, waarin be
schreven wordt hoe bij Scott-Lithgow twee scheepsdelen 
in drijvende toestand aan elkaar verbonden worden.
Wij menen er goed aan te doen U te informeren over het 
feit, dat deze Schotse werf de ’know how ’ van deze me
thode heeft gekocht bij de N .D .S .M . in Amsterdam.
Het team dat bij de N .D .S .M . sinds 1968 reeds 16 maal 
een mammoettanker op deze manier ’koppelde’, was in 
Schotland bij de uitvoering van de door U beschreven 
koppeling behulpzaam.
De duikwerkzaamheden werden verzorgd door het Duik- 
technisch Bedrijf E. Vos te Haarlem, dat ook bij de werk
zaamheden bij de N .D .S .M . in Amsterdam alle keren 
assistentie verleende.
Met dezelfde Nederlandse assistentie van zowel de fa. Vos 
als de N .D .S .M . is inmiddels eind september 1975 bij 
Scott-Lithgow een tweede tanker met goed gevolg gekop
peld.
In ’Schip en W erf’, 35e jaargang 1968, nr. 19, heeft o.a. 
reeds voor de eerste maal een artikel gestaan over deze 
koppelingsmethode van de N .D .SM .
Wij zouden het zeer op prijs stellen als U een en ander

middels een redactionele bijdrage in een van de volgende 
nummers van ’Schip en W erf’ zou willen opnemen.

Hoogachtend,
Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij v .o .f. 

w .g. Ir. C. Scherpenhuijsen

Graag voldoen wij aan het verzoek van de N .D .S .M . en wijzen er 
nog op dat in Schip en W erf van 7 februari 1969 op blz. 4 1 -46 een 
artikel is opgenomen van Ir. L. P, Herfst waarin uitvoerig wordt 
ingegaan op de bedoelde methode.
Overigens maken wij nog melding van het feit dat de uitvoering 
van een tewaterliggende koppeling van twee scheepsdelen reeds 
eerder door de Mitsubishi Yokohama-werf in Japan werd ver
richt, zij het dan dat de rubber gordel rondom de naad niet 
toegankelijk was zodat eenzijdig lassen van binnen uit werd 
toegepast. Hiervoor wordt verwezen naar artikelen in Japan 
Shipping & Shipbuilding van september 1966 blz. 6-7 en in Japan 
Shipb. & Mar. Eng. van Maart 1968 blz. 36-39 en van september 
1969 blz. 31-33. In dit laatste artikel wordt de koppeling be
schreven van de tanker ’Califomia G etty’ van 129 000 tdw. In 
een artikel van prof. Krietemeijer in dit nummer van S + W  wordt 
voorts de caissonmethode voor de breedste tot nu toe ontworpen 
drijvende constructie beschreven en wel van het grootste drij
vende dok ter wereld, gebouwd in 1975-1976 te Gdansk, Polen. 
De caisson is daar ruim 65 m lang en in drijvende toestand onder 
het schip te brengen, zonder dat daar duikers aan te pas behoeven 
te komen.
Volledigheidshalve vermelden wij nog een artikel van prof. dr.- 
inz. Jerzy Doerffer en medewerkers over ’Jonction a flot d 'un 
navire’ in Buil. ATMA 1970 blz. 531-543.

redactie

TEWATERLATING PONTON BIJ B.V. 
SCHEEPSWERF JANSSEN, DRUTEN

Onlangs heeft bij B.V. Scheepswerf Janssen te Druten aan de 
Waal de tewaterlating plaats gevonden van de ponton waarop 's  
werelds grootste derivatenlosser gebouwd zal worden.
De opdracht voor de bouw van de elevator is door Grainwave 
B.V. te Rotterdam, een werkmaatschappij van Fum ess N .V ., 
verstrekt aan Bühler-Miag in Duitsland, die op haar beurt de 
bouw van de ponton met de complete motorinstallatie, electri- 
sche installatie, hydrauliek, een zeer uitgebreid pijpieidingsys- 
teem en de betimmering heeft opgedragen aan B.V. Scheepswerf 
Janssen te Druten.
De hoofdafmetingen van de ponton zijn lengte 40 meter, breedte 
17,50 meter en holte 3 ,30 meter.
De ponton die is uitgerust met ca. 1600 pk aan motorvermogen, 
electrisch/hydraulische ankerlieren, verhaallieren en uithouders, 
die de elevator op regelbare afstand van het te lossen zeeschip 
houden, wordt binnenkort naar Rotterdam versleept w aarde bijna 
40 meter hoge opbouw geplaatst zal worden door Bühler-M iag. 
Deze opbouw kan in Druten niet geplaatst worden in verband met

diverse bruggen op de vaart naar Rotterdam die de bouwhoogte 
sterk beperken.
Naar verwachting zal de elevator met een overslagcapaciteit per 
uur van 600 ton zwaar graan of 325 ton derivaten medio 1976 in 
de Rotterdamse haven in gebruik genomen worden door Grain
wave B.V. Het is de eerste keer dat Bühler-M iag een dergelijke 
gespecialiseerde ponton, die in ruim 6 maanden gebouwd is, aan 
een Nederlandse werf heeft uitbesteed.
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Capaciteitsregeling van zeewater-koelsystemen*

Door toepassing van een pomp met variabel toerental en met een goed zelfregelend 
thermostatisch element, dat gestuurd wordt door de klimatologische omstandigheden 
en de belasting van het voortstuwingswerktuig, is het mogelijk de gewenste capaci
teitsregeling te realiseren. Er is daarmee een groot aantal voordelen te behalen.
In dit artikel is vooral ook aandacht besteed aan het feit dat capaciteitsregeling 
aanzienlijke vermindering van corrosieverschijnselen geeft. Uitgaande van de ontwerp- 
criteria zijn drie verschillende regelingen behandeld aan de hand van eenvoudige 
berekeningen.

inleiding

Leidingen van het transport van zeewa
ter aan boord van schepen zijn gevoelig 
voor aantasting door verschillende vor
men van corrosie. Dit kan to t gevolg 
hebben dat onverwachte storingen on t
staan en er kostbare herstelwerkzaamhe
den moeten worden verricht.
De meest voorkomende vormen van cor
rosie zijn algemene corrosie (uniforme 
aantasting) en galvanische corrosie, maar 
ook spanningscorrosie en corrosiever- 
moeidheid komen voor. Vaak is sprake 
van een gecompliceerde interactie van 
verschillende factoren die de corrosie in 
het leidingsysteem beïnvloeden. De be
langrijkste van deze factoren zijn:

-  materiaaleigenschappen;
-  de lay-out van het leidingsysteem;
-  bedrijfsomstandigheden.

Veel van de factoren die corrosie veroor
zaken, worden tijdens het ontwerp van 
een systeem reeds ingebouwd en het is 
uitermate moeilijk en kostbaar om later 
een ‘slecht’ systeem te wijzigen in een 
‘goed’ systeem. Het is daarom van het 
grootste belang dat reeds in een vroegtij
dig stadium van het ontwerp de eisen 
die het systeem stelt met betrekking tot 
corrosie-aspecten onder ogen worden ge
zien.

bedrijfsom standigheden versus 
corrosie
Onder bedrijfsomstandigheden vallen in 
dit verband:
-  snelheden;

Figuur 1. Invloed van de zeewatersnel- 
heid op het corrosiegedrag van enige 
veel toegepaste pijpmaterialen bij
250  °C.

-  tem peraturen;
-  vervuilingsgraad;
-  opgeloste en vrijkomende lucht.

De hier volgende overwegingen illustre
ren in algemene zin hoe elk van deze 
factoren de corrosieweerstand van het 
leidingsysteem beïnvloedt. Er dient hier 
echter op gewezen te worden dat de 
invloed van de hier genoemde factoren 
veelsoortig kan zijn en-zonder een meer 
gedetailleerde en diepgaande beschou
wing verre van gemakkelijk is te verkla
ren.

stromingssnelheid
De snelheid van het water in de leidin
gen heeft een duidelijke invloed op de 
corrosie. Hoge snelheden bevorderen dat 
de zuurstof zich gemakkelijker hecht 
aan de corroderende metaaloppervlak
ken, maar daarnaast kunnen ernstige

door C. Christensen**

verstoringen optreden in de grenslaag- 
stroming, hetgeen bij sommige legerin
gen aanleiding geeft to t corrosieproble
men.
Figuur 1 toont de corrosiesnelheid van 
enige veel toegepaste leidingmaterialen. 
Bedacht dient te worden dat de krom 
men van Figuur 1 het resultaat zijn van 
laboratoriumexperimenten. Daarom m o
gen de lage o f aanvaardbare corrosiesnel- 
heden niet als ‘veilige’ ontwerpwaarden 
worden beschouwd, omdat op plaatsen 
in een werkelijke leidingsysteem met 
een slecht stroomlijnontwerp veel hoge
re snelheden optreden (5 to t 10 maal de 
ontwerpsnelheid).
Bij betrekkelijk lage snelheden zal de 
verstoring van het grenslaagstromings- 
profiel beperkt blijven, zodat het risico 
op ‘impingement attack’ sterk afneemt. 
De corrosie van stalen en gegalvaniseer
de stalen leidingen neemt af bij lagere 
snelheden, hetgeen resulteert in een lan
gere levensduur; dit is afgebeeld in fi
guur 1.

temperaturen
Hogere temperaturen geven aanleiding 
tot hogere corrosiesnelheden in analogie 
met de reactiesnelheid bij chemische 
reacties. Wat de oxydehuid-vorming bij 
koperlegeringen betreft kan de tempera-

* overdruk uit het Nautisch Technisch Tijdschrift/De Zee nr. 5 — 1975
** Danish Ship Research Institute
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tuur zowel een positieve als negatieve 
invloed hebben. In verwarmd zeewater 
(50°C) zullen zich kalkhoudende afzet
tingen vormen. Afhankelijk van hun dy
namische stabiliteit kunnen deze afzet
tingen de corrosie enigermate vertragen.

vervuiling
Vervuild zeewater, in het bijzonder wan
neer het ammoniak en zwavelwaterstof 
bevat, is voor koperlegeringen zeer nade
lig. In geval van ‘impingement attack’ 
zal de maximaal toelaatbare watersnel- 
heid lager zijn dan bij schoon zeewater.

lucht
Het vrijkomen van lucht is gedeeltelijk 
afhankelijk van de tem peratuur, om dat 
verwarming van het zeewater aanleiding 
geeft to t verdamping en luchtbelvor- 
ming. Daarnaast kom t ook lucht in het 
systeem via de zee-inlaten. De grenslaag- 
stroming langs de scheepshuid bevat gro
te hoeveelheden lucht en dit ‘beluchte’ 
water kom t in het leidingsysteem via de 
zeewaterkasten.
De aanwezigheid van luchtbellen in het 
zeewater versnelt het corrosieproces, 
omdat er dan op de corroderende opper
vlakken meer zuurstof beschikbaar is. 
Impingement attack wordt bevorderd en 
deze vorm van corrosie treedt eerder op, 
zelfs bij betrekkelijk lage watersnelhe- 
den.
Bij lage watersnelheden kan de lucht 
nog gemakkelijk verwijderd worden via 
bijv. ontluchtingspijpen. Verder zullen 
lage snelheden minder aanleiding geven 
to t ernstige verstoringen in de stroming 
die cavitatie kan doen ontstaan.

Figuur 2. Een schema van een conven
tioneel koelwatersysteem.

Samengevat: het blijkt dat stromingssnel
heden en tem peraturen in het leidingsys
teem zo laag mogelijk gehouden m oeten 
worden teneinde het corrosiegevaar te 
reduceren. Het is moeilijk.de vervuiling 
van het zeewater te beïnvloeden, maar 
ook hier geldt dat lage watersnelheden 
veel problemen kunnen ondervangen.

conventionele zeew aterkoelsyste- 
men

Het principe van een zeewaterkoelsys- 
teem voor een drukgevulde dieselmotor 
is afgebeeld in figuur 2. Door middel 
van een temperatuurgeregelde klep in de 
overboordleiding wordt het zeewater ge
deeltelijk gerecirculeerd teneinde de 
tem peratuur aan de intrede van de zee- 
waterpomp op 30°C te houden. Dit 
wordt gedaan om te voldoen aan de 
eisen van de classificatiebureaus voor 
wat betreft de werking van het koelwa
tersysteem onder tropische omstandig
heden. Tevens w ordt hiermee tegemoet 
gekomen aan de wens van de motorfa- 
brikant ten aanzien van een constante 
watertem peratuur aan de intrede van de 
luchtkoelers (teneinde condensatie in de 
spoellucht tegen te gaan) en redelijk ho
ge en regelbare tem peraturen bij de 
smeeroliekoeler.
In een hier beschreven koelwatersys
teem komen de bedrijfsomstandigheden 
overeen met de extreme ontwerpom- 
standigheden, dat wil zeggen: tropen
condities. De werkelijk optredende kli
matologische omstandigheden worden 
uit een oogpunt van corrosie niet benut; 
immers de koeling kan worden verzorgd 
door een kleinere hoeveelheid water 
(= lagere snelheden) wanneer de zeewa- 
tertem peratuur lager is dan de tempera
tuur waarvoor het systeem ontworpen 
is.

De constante tem peratuur van 30°C 
geldt voor schepen met een onbeperkt 
vaargebied. Voor schepen in een be
perkt vaargebied kan deze tem peratuur 
lager zijn bijv. 25°C.
Zelfs voor dieselmotoren m et een lage 
drukvulling, die geen speciale eisen stel
len m et betrekking to t de spoellucht, 
wordt het zeewater niet gerecirculeerd. 
De zeewaterpomp levert de berekende 
maximale hoeveelheid zelfs bij klimaat
omstandigheden die een vermindering 
van deze capaciteit ruimschoots zouden 
toelaten. Toepassing van een pomp met 
constante levering vraagt om een ervaren 
bemanning voor het bedienen van by
pass kleppen en regelkleppen teneinde 
het systeem thermisch en dynamisch 
stabiel te houden. In de meeste gevallen 
geschiedt de thermische regeling door 
by-passing van het primaire koelmiddel, 
dat wil zeggen: het zoetwater, de smeer
olie, enz., terwijl een voortdurend hoge 
watersnelheid (corrosie!) in het zeewa- 
tersysteem in stand wordt gehouden.

capaciteitsregeling

In principe zijn er drie mogelijkheden 
om de capaciteit van een gegeven pomp 
te veranderen:
-  smoren;
-  by-pass;
-  wijziging van het pom ptoerental.
In figuur 3 is een typische karakteristiek 
voor een zeewaterpomp gegeven; hierin 
zijn aangegeven de capaciteit als functie 
van de opvoerhoogte bij verschillende 
toerentallen, rendementskrommen en 
leidingweerstandskrommen.
Als extra drukverliezen in het systeem 
worden geïntroduceerd, bijvoorbeeld 
door een smoorklep, verandert de nor
male ‘systeemweerstandskromme’ (aan
gegeven m et cijfer 1) in de ‘gesmoorde-



2-V

Figuur 3. Q -H -krom m e van de pom p bij diverse regelingen.

1 = normale weerstandskromme.
2  = weerstandskromme van het systeem m et smoring in de

persleiding.
3 = weerstandskromme van het systeem m et by-pass.

opvoerhoogte-kromme’ (2). De pompbe- 
lasting loopt slechts weinig terug, omdat 
het lagere rendement het effect van de 
lagere opbrengst grotendeels teniet doet.

Het is mogelijk om een deel van het 
water onmiddellijk na de pomp te by- 
passen en het teveel aan water direct te 
lozen. In dit geval zal de totale opvoer- 
hoogte in het systeem (som van de lei- 
dingweerstanden in het normale systeem 
en de leidingweerstand van de by-pass 
leiding) zich wijzigen volgens kromme 3. 
De waterstroom in de leidingen van het 
koelsysteem is dan de capaciteit die be
paald wordt uit de kromme voor de 
normale systeemweerstand bij een druk 
die overeenkomt met het geby-passte 
bedrijfspunt. Deze bedrijfscondities 
voor de pomp zullen de pompbelasting 
niet drastisch veranderen, omdat de la
gere opvoerhoogte teniet wordt gedaan 
door de hogere totale capaciteit; ze kun
nen echter wel aanleiding geven to t gro
te drukverliezen in de zuigleiding, het
geen kan resulteren in cavitatie. Ter ver
mijding van cavitatieproblemen wordt 
.nen dan genoodzaakt om te smoren in 
de persleiding en by-pass leidingen ten
einde de stroming in de zuigleiding tot 
een aanvaardbaar niveau te reduceren. 
Het handhaven van de gewenste water- 
distributie in het systeem kan tijdens 
zich wijzigende omstandigheden erg 
moeilijk zijn.

Het verlagen van het pomptoerental 
heeft to t gevolg dat het werkpunt van 
de pomp langs de kromme voor de nor
male systeemweerstand afglijdt omdat 
in het systeem zelf geen wijzigingen 
worden aangebracht. Het resultaat is een 
lagere capaciteit (320-► 180m 3/h) bij 
een overeenkomstig lagere opvoerhoogte 
(32-> lOmWK) en lager pompvermogen 
(50-»- 9 HP). De voor de pomp noodza
kelijke NPSH (netto positieve zuighoog- 
te) neemt ook af (4 mWK-» 1,5 mWK.), 
zodat de kans op cavitatie wordt ver
minderd.

koelwatersystemen m et capaciteitsrege- 
ling

Door toepassing van een pomp met va
riabel toerental met een goed zelfrege- 
lend thermostatisch element, dat ge
stuurd wordt door de klimatologische 
omstandigheden en de belasting van het 
voortstuwingswerktuig, is het mogelijk 
de gewenste capaciteitsregeling te reali
seren. Een groot aantal voordelen is dan 
van toepassing.
In figuur 4 is een voorbeeld gegeven van

de wijze waarop de zelfregelende bestu
ring kan worden gerealiseerd. Eenvou- 
digheidshalve zijn alleen de zoetwater- 
koeler en smeeroliekoeler in de figuur 
getekend. De pomp met het variabele 
toerental wordt geregeld door zeewater- 
uitlaattemperatuur van de smeeroliekoe
ler. Als de tem peratuur daalt omdat de 
pomp koud zeewater krijgt toegevoerd 
of omdat de motorbelasting afneemt 
dan krijgt de pomp het commando de 
opbrengst te reduceren en omgekeerd. 
Om het verdikken van de smeerolie te 
gen te gaan, wordt de smeeroliekoeler 
gevoed met voorverwarmd zeewater om

dat deze koeler nè de zoetwaterkoeler is 
gesitueerd.
In het zoetwater- en .smeeroliesysteem 
is, zoals gebruikelijk is, een therm osta
tisch geregelde by-pass klep aange
bracht. Deze dient om de gewenste uit- 
tree-temperatuur van de respectievelijk» 
koelers te realiseren. Ter voorkoming 
van interferentie-problemen tussen de 
pompregeling en de by-pass thermos- 
taat-klep is het noodzakelijk dat de 
pompregeling het gevoeligst wordt inge
steld.
Wanneer de koelers worden berekend 
voor de extreme condities (d.w.z. zee-
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Zeewatertem peratuur: tv (°C)
30 20 10 0

Af te voeren warmte in zoetkoelwaterkoeler: Qf kcal/h 
Af te voeren warmte in smeeroliekoeler: Qs kcal/h 
Maximale temperatuurstijging: Atv °C 
Benodigde waterhoeveelheid: V= (Qf+Qs)/(Atvx 10 3) m 3/h 
Temperatuur na zoetkoelwaterkoeler: tf= t v+Qf/(Vx 103) °C 
Gemiddelde temp. over de zoetkoelwaterkoeler: f) = Vi(tf+tv) °C 
Temperatuur na smeeroliekoeler: t s= tv+Atv °C 
Gemiddelde temp. over de smeeroliekoeler: ï s= V2(tf+ ts) °C

4 ,4 .106 
106 
15 

360 
42,2 
36,1 
45 
43,6

4.4.106
106
25

216
40,4
30,2
45
42,7

4 ,4 .106 
106 
35 

154 
38,5 
24,25 
45
41,75

4,4.106 
106 
45 

120 
36,6 
18,3 
45 
40,8

Figuur 4. Zeewaterkoelsysteem m et ca- 
paciteitsregeling.

w atertem peratuur 30°C en 100% ma- 
chinevermogen) toont een ruwe bereke
ning dat de pompcapaciteit bij gunstige
re omstandigheden aanzienlijk lager kan 
zijn terwijl toch nog aan de koeleisen 
wordt voldaan en dat de regeling stabiel 
is onder voorwaarde dat de pomprege- 
ling het gevoeligst is dat wil zeggen de 
kleinste tijdconstante heeft.

regeling van system en m e t capaciteitsre- 
geling
In figuur 4 is in tabelvorm de benodigde 
waterhoeveelheid en temperatuurverde- 
ling bij verschillende zeewatertempera- 
turen gegeven. Bij de berekening is al
leen uitgegaan van de warmtecapaciteit 
van het water en de hoeveelheid af te 
voeren warm te, terwijl aangenomen is 
dat de zeewatertem peratuur to t max. 
45 °C mag oplopen,
Deze waterhoeveelheden en tem peratu
ren worden in de hierna volgende ver
eenvoudigde voorstelling van de warmte- 
overdrachtsbetrekkingen gebruikt, om 
dat de grootte van de berekende correc- 
tiefactoren aangeeft op welke wijze de 
waterhoeveelheid verandert bij de toege
paste regelmethode.
De warmtedoorgang is een additieve

functie van de warmteweerstandscoëffi- 
ciënten tussen resp. het primaire koel- 
middel (d.w.z. het zoetwater en de 
smeerolie) en het secundaire koelmiddel 
(het zeewater) alsmede toeslagen voor 
vervuiling aan beide zijden. De weer- 
standscoëfficiënt l / a s (a s= warmteover- 
drachtscoëfficiënt) van de zeewaterkant 
draagt weinig bij to t de totale weer
stand, hetgeen betekent dat zelfs betrek
kelijk grote veranderingen in a s slechts 
in geringe mate to t uitdrukking komen 
in de totale warmtedoorgangscoëffi- 
ciënt.
Volgens A. Schack’s vereenvoudigde for
mule voor de warmteoverdracht van een 
vloeistof die in buizen stroom t, is de 
weerstandscoëfficiënt, l / a s , omgekeerd 
evenredig met de watersnelheid to t de 
macht 0,85 en de term (1 + 0,014 x 
gemiddelde zeewatertem peratuur). Ver
mindering van de w aterstroom  van 360 
naar 1 5 4 m 3/h  met een gelijktijdige re
ductie van de gemiddelde zeewatertem 
peratuur van resp. 36,1°C naar 24,25°C 
in de zoetwaterkoeler en van 43,6°C 
naar 41,75°C in de smeeroliekoeler (zie 
figuur 4) doet de grootheid l /o s met 
een factor fa  toenemen:

smeeroliekoeler:

zeewaterkoeler:

,  .360. 0,85 (1 +0,014 x 363)f  . = ( -----\  * X -------- -----------------—- t
“ 154 (1 +0,014 x 24,25)

( ~ 130%)

„ ,360, 0,85 (1 +0,014 x 43,6)
X (1 + 0,014 x 41J5) ~ 2’06

(~ 106%).

Omdat l / a s ten hoogste voor 33 1/3% 
en 15% in de totale weerstandscoëffi
ciënt M van resp. de zoetwaterkoeler en 
smeeroliekoeler bijdraagt, zal het alleen 
resulteren in een toename van M met de 
factor fM:

zoetwaterkoeler:

2,3 -  1
IM 100

x 33 1/3 = 1,43 (-43% ).

smeeroliekoeler: 

2,06 -  1
100

X 15 = 1,16 (-16% ).

Dit levert een verlaging van de totale 
warmteoverdrachtscoëfficiënt met een 
factor fw :

zoetwaterkoeler: 

f w - l / f ü - 1 /1 ,4 3 -0 ,7 .

■ 2,3. smeeroliekoeler:

fw = l / f M = 1/1,16 = 0,86.

n o rs



Figuur 5. Q-H-kromme van de pom p in 
een systeem m et capaciteitsregeling.

Bovendien heeft de warmtestroom een 
direct verband met het logaritmisch, ge
middelde tmeperatuurverschil tussen de 
koelmiddelen in de respectievelijke koe
lers (A tm ).
Uitgaande van constante intrede- en uit- 
tredetem peraturen van het primaire 
koelmiddel van resp. 65°C en 55°C in 
de zoetwaterkoeler en 60°C en 50° C in 
de smeeroliekoeier wijzigen de Atm - 
waarden zich ais volgt:

zoetwaterkoeler:
(5 5 -3 0 )—(6 5 -4 2 ,2 )  _

ln
5 5 -3 0

6 5 -4 2 ,2

21,4 °C

ln 6 5 -3 8 ,5

smeeroliekoeier:

_ (5 5 -4 2 ,2 ) - (6 0 -4 5 )
, 5 5 -4 2 ,2  
1,1 “ 6 0 = «

13,9 C

(55 —38,5)—<60—« )
 f c i i O  ’ IS- ' 5 c '

ln-
6 0 -4 5

Dit betekent dat de warmtestroom met 
een factor ft verandert:

zoetwaterkoeler: 
ft = 35/21,4 = 1,635.

smeeroliekoeier:
ft = 15,75/13,9 = 1,133.

Samengevat: de overgedragen warmte 
bij 154 m 3/h  en  2CFC zeewater veran
dert m et de factor f 10:

zoetwaterkoeler:
f 10 = fw x  f< = 0,7 x 1,635 2  144 
( ~ +14%).

smeeroliekoeier:
f t0  = fw x ft = 0,86 x 1,133 =  0,975 

—2,5%).

De overeenkomstige factoren voor ande
re bedrijfsomstandigheden (20° C en 0°C 
zeewater) laten zich berekenen als:

zoetwaterkoeler:
fïo  = 1,15; f0 = U 7 5 .

smeeroliekoeler: 
f20 = 0 ,9 8 ; f„ = 0,96.

Z a ew a is i-  Ai u  « m n  « r ™ »  'Mé t * UlUaot

30*C
jtÊSi /  

5AQGQ00 /& 350 " X 45*C

T5*e SA 00 000 1*0 45*C

q’c 5400000 120 ">% 4 5 b

Uit deze cijfers kan worden afgeleid dat 
voor de zoetwaterkoeler de verbetering 
van Atm bij lagere zeew ate rtem pera tuur 
de hogere warmteweerstand aan de zee- 
waterkant (lagere watersnelheid en lage
re gemiddelde temperatuur) meer dan 
teniet doet. Bij zeer lage watersnelheden 
gaat de warmteweerstand de boventoon 
voeren. Dit gebeurt wanneer een turbu
lente stroming overgaat in een laminaire 
stroming. Bij de smeeroliekoeler veran
dert Atm slechts weinig zodat de hogere 
warmteweerstand zich sterker kan doen 
laten gelden. Omdat de warmteweer- 
stand slechts voor 15% deel uitmaakt 
van de totale weerstand zullen verande
ringen slechts voor een deel to t uitdruk
king komen.
De uiteindelijk gevonden correctiefactor 
voor de zoetwaterkoeler geeft in feite

aan dat voor waarden groter dan 1 de 
koeler beter w ordt, met andere woor
den: het zoete koelwater wordt meer 
afgekoeld dan noodzakelijk is. In prin
cipe betekent dit dat de klep in de by
pass leiding van de koeler meer o f  min
der water zal doorlaten met het doel de 
juiste koelwatertemperatuur voor de 
m otor te handhaven. Maar om dat dit 
leidt to t een verlaging van Atm in de 
koeler (om dat de zoetwateruitlaattem - 
peratuur dus vermindert), neemt de 
noodzaak to t by-passen naar verhouding 
af vergeleken met wat de correctiefactor 
in eerste instantie aangaf.
Bij de smeeroliekoeïer betekent een cor- 
reeüefaetor >1 dat de zeewateruitlaat- 
tem peratuur boven de tevoren vastge
stelde waarde van 45°C zal uitkomen. 
Indien w ordt uitgegaan van zich niet-
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wijzigende omstandigheden aan smeer- 
oliezijde zal de pomp door de therm o
statische regeling opgedragen worden 
meer water te laten circuleren to tdat de 
temperatuur van 45°C weer is bereikt. 
Dit zal echter ook van invloed zijn op de 
zoetwaterkoeler, maar het zal slechts be
tekenen dat de klep in de by-pass meer 
open gaat staan, zodat meer zoetwater 
w ordt ‘geby-passed’.
Zelfs in het geval dat de correctiefacto- 
ren van beide koelers gelijktijdig kleiner 
dan 1 zijn (dat wil zeggen beide koelers 
worden ten opzichte van een gegeven 
situatie slechter), zal de regelmethode 
ervoor zorgen dat de gewenste koeling 
van zoetwater en smeerolie wordt be
reikt, om dat de pompregeling veel ge
voeliger is en een kleinere tijdconstante 
bezit dan de thermostaatkleppen in de 
by-pass van het primaire systeem. 
Wanneer de zeewateruitlaattemperatuur 
van de smeeroliekoeler afwijkt van 
45°C, zal in eerste instantie de zeewater- 
capaciteit worden geregeld om de nieu
we omstandigheden te bevestigen. In 
tweede instantie zal er een responsie zijn 
van de by-pass regeling, die de warmte
overdracht verandert en een bijregeling 
van de pomp vereist enz. enz. to tdat een 
calorisch evenwicht zich bij de juiste 
temperaturen heeft ingesteld. Omdat de 
temperatuurveranderingen, die het even
wicht tussen de twee regelsystemen ver
storen, betrekkelijk langzaam zijn, zal 
het hierbeschreven interferentiever
schijnsel nauwelijks worden bemerkt.

de voordelen van capaciteitsregeling 
Capaciteitsregeling van zeewaterkoelsys- 
temen betekent lagere gemiddelde tem 
peraturen en lagere gemiddelde stroom 
snelheden wanneer het schip vaart in 
gebieden met een lagere zeewatertempe-

ratuur dan die waarvoor het systeem is 
ontworpen (30°C).
Uit een oogpunt van corrosie zal het 
systeem dus onder gunstigere om stan
digheden gaan functioneren.
Een ander voordeel ten opzichte van de 
conventionele systemen is dat de lucht 
vrijkomt wanneer het zeewater in de 
koelers wordt opgewarmd; door het ver
ticaal installeren van pijpenkoelers kun
nen gemakkelijk effectieve ontluchtin- 
gen in de waterkasten worden aange
bracht.
Behalve een vermindering van de kans 
op corrosie biedt een op capaciteit gere
geld systeem nog andere voordelen. In 
figuur 5 is een Q-H-kromme gegeven van 
een pomp met variabel toerental die ge
schikt is voor het eenvoudige koelsys
teem van figuur 4. De tabel geeft de 
waterhoeveelheden om aan de gestelde 
koeleisen te voldoen; ervan uitgaande 
dat zoetwater- en smeerolietemperatuur 
constant worden gehouden (e.e.a. als 
functie van de zeewatertemperatuur). In 
deze opgave is geen rekening gehouden 
met de enigszins hogere waterhoeveel- 
heid ten gevolge van de van de water
stroom afhankelijke warmteoverdracht 
in met name de smeeroliekoeler.
Uit de figuur blijkt dat bij zeewatertem- 
peraturen van 30°C, 15 C en 0°C de 
pomptoerentallen resp. 1730, 960 en 
560 omw./min zullen bedragen. De 
pompbelasting is dan resp. 55,7 en 3 
SHP. Uitgaande van het brandstofver
bruik van het hulpbedrijf kunnen bespa
ringen van £ 20 per pk per jaar worden 
bereikt, berekend op basis van een 
brandstofprijs van 0,01 £ per liter. Hier
door zijn jaarlijks besparingen van 800 
to t 900 £ op de pomp mogelijk als de 
gemiddelde zeewatertemperatuur 15°C 
bedraagt. Een groter systeem geeft be

sparingen naar verhouding. Zo zullen de 
jaarlijkse besparingen voor een 75 SHP 
pomp tussen de 1250 en 1350 £ liggen.

ontwerpcriteria voor een zeewater- 
koelsysteem  m et capaciteitsrege
ling

Omdat aan de eisen van de classificatie
bureaus m oet worden voldaan, zal voor 
een schip dat overal ter wereld moet 
kunnen worden ingezet, het systeem 
moeten worden ontworpen voor zeewa- 
tertem peraturen van 30°C. Omdat een 
systeem met capaciteitsregeling gemak
kelijker het effect van enigszins te krap 
berekende koelers compenseert dan een 
conventioneel systeem, dienen de koel
eisen kritisch te worden bezien.
De m otorfabrikanten geven gewoonlijk 
de hoeveelheden af te voeren warmte. In 
dit verband wordt opgemerkt dat de 
zeewaterverdamper, indien in bedrijf, 
fungeert als een vóórkoeler van het zoet- 
koelwater en vernietigt dus een deel van 
de hoeveelheid af te voeren warmte. 
Indien noodzakelijk kan gemakkelijk 
een veiligheidsmarge corresponderend 
met wat bij conventionele systemen ge
bruikelijk is, worden vastgesteld door de 
pomp met het variabele toerental zoda
nig te specificeren dat het toerental gro
ter dan het ontwerp-torental kan wor
den. In bepaalde omstandigheden kan 
de pomp dus meer water leveren dan bij 
zelfs extreme ontwerpcondities noodza
kelijk is.
De zeew ateruitlaattem peratuur van de 
koelers moet beneden de 45 to t 50°C 
blijven teneinde de vorming van een aan
slag op de warmte-wisselende oppervlak
ken tegen te gaan. Een dergelijke aanslag 
reduceert de warmteoverdracht. 
Teneinde aangroei te vermijden moet de 
snelheid in de leidingen > l m / s  zijn bij 
het bedrijfspunt: 100% motorbelasting 
en 10°C zeewatertemperatuur. Omdat 
modder, sludge en andere deeltjes zich 
bij snelheden <1 m /s gaan afzetten en 
verder omdat de hoeveelheid af te voe
ren warmte afhankelijk is van de m otor
belasting (hetgeen betekent dat zelfs in 
tropische wateren de pomp zodanig ge
regeld is dat de watersnelheid <  1 m/s 
wordt als de motorbelasting w ordt gere
duceerd), wordt aanbevolen een laag- 
toerental-begrenzing toe te passen. Deze 
verhindert dat de pompcapaciteit meer 
gereduceerd wordt dan overeenkomt 
met het punt: 10°C zeewatertempera-

Figuur 6. Nomogram ter bepaling van de 
zeewaterinlaattemperatuur van de lucht
koeler.
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De smeeTüiieRaejer is na de zoetwater- 
koeler geplaatst mei hei @@gpgadk dat 
gekoeld wurdi mei al opgewarmdl zee
water te® vermijding vaife het iarflkRgBj 
vans dte gnesiïïiie,
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koeler kunnen waterdruppel s in de 
spueiluehtt worden: meegevoerdr AIR dfc 
dnippelgruoue doven; een hepaaiae kri
tische waarde; Stamt,, kymren. dnippdk 
up ae voenngwami terecht; Stomen, Hm 
water zail <fe nliefilte wegwassen, waar- 
door ernstige; corrosie en sSijtageproble- 
mea ontstaan.
Geconstateerd ia dar er geen tfeaffsis 
m et kritische afmetingen worden 
vonnd. to td a t de seewatennlM ttempe- 
ratnun va» dte iiiehtRsefer memr dam ï  C  
lager ia dan het dauwpun t van de gesom- 
prifieercfe lucht.. Tsït nu; ttas- w ordt asm 
voi.Éaendi hoge zeewateriniaaistempera- 
tuur »ngestelti door recirculatie. Voor 
m otoren mets. hoge drukvuiSing zijn terne 
peraruren van 30 to t 32'JC heel gewoon. 
Deze methode: is ook geschikt voor sys
temen m et capaciteirsregeling. 
Cónsdensatieproólemen Ruimen ook' 
voorkomen worden door de zeewaterin- 
laattem peratuur van de luchtkoeler eni
ge graden hoger te houden dan de wer
kelijke zeewatertemperatuur. Op deze 
manier treedt geen condensatie op, om 
dat het dauwpunt van de spoellucht 
vóóf de drukvulgroep bijna nooit boven 
de zeewatertem peratuur uitkom t*).
Hoeveel de zeewaterinlaattemperatuur 
van de luchtkoeler groter moet zijn dan 
de werkelijke zeewatertemperatuur
wordt bepaald door de spoelluchtdruk, 
omdat het dauwpunt toeneem t bij toe
nemende drukken.
Met figuur 6 kan een geschikte zeewa
terinlaattem peratuur worden gekozen, 
indien ervan wordt uitgegaan dat het 
dauwpunt van de lucht voor de com
pressie gelijk is aan de werkelijk zeewa
tertem peratuur.
Combinatie van dit dauwpunt met de 
spoelluchtdruk geeft op de x-as het

*) Ofschoon er geen eenduidig verband 
bestaat tussen het dauwpunt van de 
omgevingslucht en de zeewatertemperatuur, 
kan toch wel worden gesteld dat het 
dauwpunt van de lucht in open zee nooit 
hoger is dan de zeewatertemperatuur. In de 
buurt van land of tijdens de passage van zeer 
koude zeestromingen kan het Qdauwpunt in 
uitzonderlijke gevallen 1 to t 2 C hoger zijn 
dan de zeewatertemperatuur; in deze gevallen 
gaat dit altijd gepaard met regen o f mist.

dkawprafc vans dte gesQBspaineeïdh lucht 
alsmede de meest geschikte zeewaterm- 
laattem peratuur.
De voorbeelden in figuur 6 tonen aan 
dat bij een spoelluchtdruk van 
2,2 kgf/cm2 het temperatuurverschil 
tussen werkelijke zeewatertemperatuur 
en zeewaterinlaattemperatuur van de 
luchtkoeler 8°C zal moeten bedragen.

regelm ethoden

Uitgaande van de ontwerpcriteria wor
den in dit hoofdstuk drie verschillende 
regelingen behandeld aan de hand van 
eenvoudige berekeningen. Hierbij stond 
steeds een systeem voor ogen dat ge
schikt is voor een motorvermogen van 
8000 SHP. Ter wille van de eenvoud zijn 
de diverse koelers, kleppen, enz. in en
kelvoud getekend. Andere schema’s zijn 
echter nog mogelijk.

p r in c ip e  1 (z e e w a te r in la a tte m p e r a 
tu u r  van d e  lu c h tk o e le r  is g e lijk  
aan d e  w e r k e lijk e  z e e w a te r te m p e 
ra tu u r )

Het schema, afgebeeld in figuur 7, is erg 
eenvoudig. Het is van toepassing op mo
toren met een lage drukvulling waardoor 
geen speciale eisen worden gesteld aan 
de toestand van de spoellucht ten aan
zien van het vochtgehalte.
De luchtkoeler staat parallel m et de

zofitkaeiwatcrfexiéïer ei?; dte sweerotee- 
koeier. Hetr pem ptaeresteï m m it gere
geld via signalen van een tem peratuur- 
voeler in de zeewateruitlaat van de 
smeeroliekoeler die de tem peratuur op 
een constante waarde van 45 C houdt. 
De thermostaatkleppen in de by-pass 
van smeeroliekoeler en zoetkoelwater- 
koeler regelen de temperatuurniveaus 
van deze beide media.
In het hoofdstuk ‘capaciteitsregeling’ 
werd reeds op de noodzaak van deze 
regeling gewezen; er zijn echter nog an
dere overwegingen. Bij de berekening 
van de koelers houdt de fabrikant echter 
nog rekening met verschillende vervui- 
lingsfactoren. Als gevolg van beiastingva- 
riaties en de veiligheidsfactoren zijn de 
koelers in staat de primaire en secundai
re koelmiddelen effectiever te koelen. 
De pomp met de toerenregeling zorgt 
ervoor dat de warmteafvoer plaatsvindt 
bij de laagst mogelijke waterhoeveel- 
heid, terwijl de therm ostaatkleppen in 
de by-pass de mate van koeling regelen 
waarbij ervoor w ordt gezorgd dat de 
hoeveelheid af te voeren warmte en de 
temperatuurgrenzen van de primaire 
koelmiddelen met elkaar overeenkomen. 
De koelers zijn berekend op 30°C zee
watertem peratuur. Ter voorkoming van 
sterke aanslagvorming mag de over- 
boordtem peratuur niet hoger worden 
dan 45°C, hetgeen resulteert in een to 
taal temperatuurverschil van At = 15°C.
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Figuur la. Q-H-kromme van de pom p  -  
(heeft betrekking op figuur 7).

De specificaties van de koelers zijn als 
volgt (100% belasting):

— af te voeren warmte in zoetkoelwa- 
terkoeler
= 2,25 x 106 kcal/h;

— af te voeren warmte in smeeroliekoe- 
ler
= 0,53 x 106kcal/h;

— af te voeren warmte in luchtkoeler 
= 1,10 x 106 kcal/h.

De benodigde w aterstroom , Q n door 
beide eerste koelers is:

(2,25 + 0,53) x 106 3
 ï s T T o 5 -  185 m /h.

De tem peratuurverandering in de zoet- 
waterkoeler is:

De temperatuurverandering in de smeer- 
oliekoeler is:

0,53 x 10<’ 
185 x 103 '

2,8 °C.

2,25 x 106 
185 x 104

= 12,2 °C.

De w aterstroom , Q t , door de luchtkoe
ler wordt bepaald door de temperatuur- 
verhoging At. Deze verhoging wordt 
veelal door de m otorfabrikant voorge
schreven.
Voor een At over de koeler van 10°C 
krijgen we dus:

Q' = T # ï ^ =110m3/h-

Omdat de berekeningen slechts als voor
beeld dienen, is geen poging gedaan de 
koelers te optimaliseren, met andere 
woorden: de primaire zijde van de koe
lers is geheel buiten de beschouwing ge
houden. Normaal worden de koelafme- 
tingen bepaald door het medium dat de 
slechtste warmteoverdrachtscoëfficiënt 
(smeerolie in het geval van de smeerolie- 
koeler) terwijl de capaciteit en tem pera

tuur van het andere medium hierbij zo 
goed mogelijk worden aangepast.
In het schema van figuur 7 zijn de wa- 
terhoeveelheden en temperatuurniveaus 
opgegeven voor verschillende zeeinlaat- 
tem peraturen (resp. 30°, 10° en 0°C). 
Bij elke zeew atertem peratuur is nage
gaan o f de warmteweerstand aan de zee- 
waterzijde de overdracht van de maxi
male hoeveelheid warmte bij de vermel
de tem peraturen en waterhoeveelheden 
niet zal verhinderen.
De regeling van de pomp is zodanig dat 
watersnelheden <  1 m /s niet kunnen op
treden.
Berekeningen van de drukverliezen ter 
bepaling van de totale systeem weer
stand zijn uitgevoerd voor maximale wa- 
tercapaciteit. In dit voorbeeld is de sys
teem weerstand gesimuleerd op 
15 mWK. Het is belangrijk dat de druk
verliezen in de parallel-leidingen gelijk 
zijn.
De Q-H kromme van de pomp is afge- 
beeld in figuur 7A. Deze figuur geeft 
ook de weerstandskrommen van de pa
rallel-leidingen alsmede die van het to ta 
le systeem. Omdat alleen het pomptoe- 
rental wordt geregeld, blijft de weer- 
standskromme van het systeem ongewij
zigd en het w erkpunt van de pomp zal 
zich altijd ergens op deze kromme be
vinden afhankelijk van de zeewatertem 
peratuur en de gewenste koeling.

p r in c ip e  2  ( z e e w a te r in la a tte m p e ra -  
tu u r  van d e  lu c h tk o e le r  a lti jd  ie ts  
h o g e r  d a n  d e  w e r k e li jk e  z e e w a te r 
te m p e r a tu u r )
Het schema van dit principe is afgebeeld 
in figuur 8 en houdt in hoge mate reke
ning met de condensatieproblemen in 
het spoelluchtsysteem. De zeewaterin- 
laattem peratuur van de luchtkoelers 
w ordt altijd een paar graden boven de 
werkelijke zeewatertem peratuur gehou
den (zie ook het vorige hoofdstuk ‘ont- 
w erpcriteria...’).
Het regelgedrag van het systeem in fi
guur 8 geeft een extra veiligheid tegen 
condensatie, om dat de zeewaterinlaat- 
tem peratuur bij . zeewatertem peraturen 
beneden 25°C het dauw punt van de ge
comprimeerde lucht (luchtdruk = 2 , 2  
kgf/cm2) zal overschrijden. Het pomp- 
toerental w ordt op dezelfde wijze als in 
figuur 7 geregeld, teneinde de zeewater- 
uitlaattem peratuur van de smeeroliekoe- 
ler op een constante waarde van 45°C te 
houden. Een deel, Qt , van de door de 
pomp geleverde hoeveelheid water 
wordt langs de zoetkoelwaterkoeler en 
smeeroliekoeler ‘geby-passed‘, waarna 
de samenkomende hoeveelheden, Qi+ 
Q n , naar de luchtkoeler worden ge-



voerd. Om te zorgen dat de watersnel- 
heid in de luchtkoeler de voorgeschre
ven waarde niet overschrijdt, is een ver- 
schildrukregelklep gemonteerd die, in
dien noodzakelijk, het surplus aan water 
by-passed.
De grootte en de hoeveelheden water 
van de zoetkoelwaterkoeler en de smeer
oliekoeler zijn gelijk aan die van het 
vorige voorbeeld, dat wil zeggen bij 
30°C zeewatertemperatuur:
-  waterstroom QIt = 185 m 3/h
-  At over beide koelers = 15 °C
-  tem peratuur na de koelers = 45 °C.
De waterstroom Qt wordt bepaald uit 
de gewenste zeewaterinlaattemperatuur 
van de luchtkoeler.

Uit figuur 6 kan worden opgemaakt dat 
een inlaattem peratuur van 38°C vol
doende is voor een spoelluchtdruk van 
2,2 kgf/cm2 en een werkelijke zeewater
tem peratuur van 30°C.
Hiermee is Qi uit de volgende vergelij
king te berekenen:

Q, x 30° -t- Q n x 45 _ 38o

n  - n  4 5 -3 8  _
Q i' x 3 8 -3 0

= 185 x |  = 162 m 3/h.

De totale waterstroom, Q] + Qn  = 
347 m 3/h, is voldoende om de hoeveel
heid warmte af te voeren.
Bij een maximale zeewateruitlaattempe- 
ratuur van 45°C kan worden volstaan 
met een waterhoeveelheid van:

1,1 x 106 
(4 5 -3 8 )  x ÏÓ7 1 '

De hulpklep in de by-pass van de lucht
koeler wordt aangepast om al het extra 
water door te laten. Wanneer de totale 
waterstroom in het systeem kleiner is 
dan 157 m 3/h  gaat de totale water
stroom door de luchtkoeler, dus de klep 
gaat alleen open als het d/ukverlies in de 
koeler het drukverlies overeenkomend 
met een capaciteit van 157 m 3/h  over
schrijdt.
Wanneer de werkelijke zeewatertempe
ratuur afneemt, dalen de deelstromen, 
Qi en Qn , in dezelfde mate, maar om
dat de tem peratuur van Qn  altijd dezelf
de waarde heeft, neemt het verschil tus
sen zeewaterinlaattemperatuur van de 
luchtkoeler en werkelijke zeewatertem
peratuur relatief toe en wordt hoger dan 
het gewenste minimum van 8°C wan
neer de zeewatertemperatuur lager dan 
30 C wordt. De circulerende waterhoe- 
veelheden en temperaturen bij verschil

lende zeewatertemperaturen zijn gege
ven in figuur 8.
Er wordt op gewezen dat het schema en 
de berekeningen slechts als voorbeeld 
dienen. Met name op dit schema zijn 
verschillende varianten denkbaar; hetzij 
door menging van slechts een deel van 
de waterstroom uit de smeeroliekoeler 
m et het koude water van Q] en de rest 
direct overboord te leiden (hetgeen de 
totale circulerende waterhoeveelheid zal 
doen afnemen), hetzij door regeling van 
de menging van Q| en Qn door een 
thermostaatklep in de by-pass de zeewa
terinlaattem peratuur van de luchtkoeler 
een constant aantal °C boven de werke
lijke zeewatertemperatuur te houden.

P rin c ip e  3  (c o n s ta n te  w a te rs tro o m  
en  c o n s ta n t  te m p e ra tu u rv e rsc h il  
tu ssen  ze e w a te r in la a tte m p e ra tu u r  
van d e  lu c h tk o e le r  en  w e rk e lijk e  
z e e w a te r te m p e r a tu u r )
Dit principe, afgebeeld in figuur 9, is 
ook in staat condensatieproblemen in 
het spoelluchtsysteem te ondervangen. 
Verder worden in sommige gevallen 
thermische spanningen rond de verbran
dingsruimte en in het uitlaatsysteem ge-

Figuur 8. Capaciteitsregeling, principe 2.

reduceerd omdat een meer effectieve 
koeling van de spoellucht wordt bewerk
stelligd. De waterstroom wordt constant 
gehouden, terwijl het temperatuurver
schil ten behoeve van de warmteover
dracht toeneem t bij afnemende zeewa
tertem peraturen, hetgeen resulteert in 
een grote koelcapaciteit.
De regeling bestaat uit een combinatie 
van pomptoerenregeling en inwendige 
by-pass regeling. Door middel van een 
verschildrukopnemer in de zuigleiding 
van de pomp wordt de pomp geregeld 
om een constante opbrengst te geven bij 
wisselende systeemweerstanden veroor
zaakt door het inwendig by-passen van 
de waterstroom.
Met inwendig by-passen wordt bedoeld 
dat de koeling van het zoetkoelwater en 
smeerolie gebeurt met een zo klein m o
gelijke zeewaterstroom, terwijl de tem 
peratuur na de koelers steeds op 45°C 
wordt gehouden.

Bij een zeewaterinlaattemperatuur van 
de luchtkoeler van 38°C en een werkelij
ke zeewatertemperatuur van 30°C krij
gen we de volgende waterstromen:
Q n , waterstroom door zoetwaterkoeler 
en smeeroliekoeler = 185 m 3/h;
Q!, waterstroom door luchtkoeler = 
162 m 3/h;
Pompcapaciteit, max. = Qj + QM = 
347 m3/h.

347m3/h -3 8 °C  
U1 ■■ -30°C  
141 -  -  25,483
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Figuur 9. Capaciteitsregeling, princi
pe 3.

volledig geopende toestand om te zor
gen dat de w aterstroom  door de zoet- 
koelwaterkoeler en smeeroliekoeler 
nooit lager zal zijn dan de hoeveelheid 
die nodig is bij een zeew atertem peratuur 
van 10°C en 100% motorvermogen. 
Figuur 9a toont de Q-H-kromme van 
de pom p. De kromme voor de systeem- 
weerstand blijkt een vertikale lijn te 
zijn, om dat by-passen de totale weer
stand verlaagt en de pom p zodanig is 
geregeld dat een constante capaciteit 
w ordt geleverd. In het voorbeeld is het 
drukverlies over de luchtkoeler gesteld 
op 5 mWK.
Door deze opzet van het systeem w or
den in de leiding, waarin de koelers zijn 
opgenomen, lagere snelheden bereikt. In 
de by-pass leiding treden de hoogste 
snelheden op bij de laagste zeewatertem 
peratuur, maar uit het oogpunt van cor
rosie is dit niet ongunstig. De water
stroom  door de luchtkoeler, de pomp- 
aansluitingen en de overboordleidingen 
is steeds constant.

Bij afnemende zeew atertem peratuur 
gaat de therm ostaatklep in de by-pass 
leiding steeds meer open waardoor Q u 
evenredig afneemt om een constante 
tem peratuur van 45°C na de smeerolie
koeler te handhaven. De klep neemt het 
grootste deel van het drukverlies in de 
by-pass leiding voor zijn rekening en 
moet verder van dezelfde orde van 
grootte zijn als het totale drukverlies 
over zoetkoelwaterkoelers en smeerolie- 
koelers.
Als de m otorbelasting onveranderd blijft 
zal de 'm engtem peratuur’ aan de inlaat 
van de luchtkoeler steeds ongeveer 8°C 
liggen boven de zeew atertem peratuur, 
hetgeen blijkt uit onderstaand voor
beeld:

zeew atertem peratuur = 10 °C;
De noodzakelijke w aterstroom  door 
zoetkoelwaterkoeler en smeeroliekoeler
is:

(2,25+0,53) x 106 3
(4 5 -1 0 )  x ÏO3 ’ / ’

waterstroom  via de by-pas leiding = 
347 -  79,5 = 267,5 m 3/h;

m engtem peratuur aan de inlaat = 

79,5x45+267,5x  10
347 -= 18 C.

Tengevolge van de lage-toerenbegrenzing 
van de pom p (opdat de watersnelheden 
niet te klein w orden) zal de m engtempe
ratuur bij zeewatertem peraturen <10°C  
iets meer dan 8°C boven de zeewater
tem peratuur komen te liggen (max. 
I0,3°C bij 0°C zeewater).
Als de w aterstroom  hoge snelheden in 
de pijpen van de koeler to t gevolg heeft, 
is het mogelijk een deel van het toestro
mende water te by-passen. Het zou ech
ter aantrekkelijker kunnen zijn om de 
totale w aterstroom  te benutten  en een 
grotere koeler te kiezen waardoor de 
lucht dieper gekoeld kan w orden; er 
ontstaan op deze wijze geen condensa- 
tieproblem en. Afhankelijk van het m o
tortype daalt de uitlaatgassentempera- 
tuur m et 1 a 2°C bij elke °C lagere 
spoelluchttem peratuur. Als het zeekoel- 
water volledig wordt benut, dat wil zeg
gen de luchtkoeler is effectief en groot 
genoeg, kan de reductie van de uitlaat- 
gassentemperatuur zo’n 20 to t 40°C 
zijn, indien vergeleken m et het conven
tionele luchtkoelsysteem waar de zeewa- 
terinlaattem peratuur constant op 30 a 
32 °C w ordt gehouden.
Het leidingschema (zie figuur 9) toont 
de verdeling van waterhoeveelheden en 
tem peraturen bij verschillende zeewater
tem peraturen. De therm ostaatklep heeft 
een begrenzing van het regelgebied bij

conclusies

De voordelen van koelwatersystemen 
met capaciteitsregeling zijn:
— gunstiger omstandigheden uit het 

oogpunt van corrosie;
— besparingen voor wat exploitatiekos

ten betreft;
— duidelijk betere zelfregelende eigen

schappen.

Indien leidingsystemen zorgvuldig zijn 
gedimensioneerd en hydraulisch in even
w icht zijn, is het mogelijk om corrosie
problemen door snelheidseffecten in ho
ge m ate tegen te gaan. De snelheden in 
de leidingen stellen zichzelf in afhanke
lijk van de zeew atertem peratuur en hoe
veelheden af te voeren warmte. Regeling 
van de waterhoeveelheid geeft een dui
delijke besparing in het energieverbruik 
van de pomp. Ruwweg is het energiever
bruik evenredig m et het toerental to t de 
derde m acht. Het is mogelijk om de 
regeling van het systeem zodanig uit te 
voeren dat de handbediening, om het 
systeem in thermisch opzicht in even
wicht te brengen, w ordt beperkt.
Als extra voordeel kan gelden dat een 
pomp m et variabel toerental ook dienst 
kan doen als havenpomp, w aardoor in
stallatie van extra havenpompen achter
wege kan blijven. Verder hoeft slechts 
één pom p van het type m et variabel 
toerental te zijn terwijl de stand-by



Figuur 9a. Q-H-kromme van de pomp  
f heeft betrekking op figuur 9).

pomp er een kan zijn met een constante 
opbrengst.
Ofschoon de capaciteitsregeling de nade
lige invloed van slecht gestroomlijnde 
componenten, onjuist uitgelijnde flen
zen, uitstekende delen en te scherpe 
bochten gedeeltelijk kan compenseren, 
blijft het zaak te streven naar een zo 
goed mogelijk gestroomlijnd leidingsys
teem.
Ook mogen andere corrosiepreventieve 
maatregelen, zoals goede materiaalkeuze 
en het vermijden dat twee verschillende 
materialen worden gekoppeld, niet ach
terwege worden gelaten.
De tijd en het geld die worden besteed 
om de corrosieresistentie van een lei
dingsysteem te verbeteren, zullen altijd 
blijken een goede investering te zijn ge
weest die zich meer dan terugbetaald.

Tot slot zij er op gewezen dat niet alle 
bijzonderheden van de capaciteitsrege
ling to t in detail zijn behandeld, maar 
dat het de bedoeling was een theoretisch 
overzicht te geven van de mogelijkheden 
die deze regelmethode biedt.
De gebruikte waterstromen en tempera- 
tuurverdelingen in de leidingschema’s 
zijn slechts voorbeelden geweest die niet 
kunnen worden beschouwd als typische 
waarden o f  standaardwaarden voor koel
watersystemen.

nawoord

Het zeewaterkoelsysteem voor een schip 
waarvoor geen beperkingen gelden ten 
aanzien van het vaargebied, wordt on t
worpen voor een zeewatertemperatuur 
van 30°C. Veelal zal een schip slechts 
een gedeelte van de tijd met deze condi
ties te maken hebben. Bij lagere zeewa- 
tertemperaturen kan de koeling plaats
vinden met een aanzienlijk lagere hoe
veelheid water, omdat zeewater met een 
lagere tem peratuur een groter koelend 
effect heeft. Dit feit leidde to t de ge
dachte van capaciteitsregeling waarbij de

H = mWK

benodigde hoeveelheid koelwater wordt C. Christensen, Deens Scheepsstudiecen- 
aangepast aan de behoefte. trum;
Een werkgroep, bestaande uit: B. Angleys, Alfa-Laval en
P. Pedersen, Aalborg Scheepswerf A/S; E. Eriksen, Burmeister & Wain,
M. Sorensen, Aalborg Scheepswerf A/S; heeft de problemen van capaciteitsrege- 
P. Nielsen, Svaneh^j Pompenfabriek; ling bestudeerd. De studie heeft geleid 
J. Nesheim, Svanehtfj Pompenfabriek; to t deze verhandeling.
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Opening van de nieuwe Pallion-Scheepswerf 
van Sunderland Shipbuilders LTD.

Een belangrijke gebeurtenis in de Britse scheepsbouwindustrie

Inleiding
In Dagblad Scheepvaart van 1 april 1976 
heeft de heer Jac. de Jong in ’Spectrum ' 
gewag gemaakt van een aantal opvallende 
scheepsbouw- en scheepvaartactiviteiten 
en daarbij de vraag gesteld: 'begrijpt u het 
nog?’ Hij heeft daarbij met name gedoeld 
op de activiteiten van A. P. Möller in 
scheepsbouw- en scheepvaartaangelegen- 
heden en ook nog van enkele andere za
ken, o .a. van de Portugese activiteit in 
'A m inter'. Deze zaken zijn in de 
scheepsbouw- en scheep vaart wereld, 
waar met een grote overcapaciteit ge
kampt wordt, des te opvallender. Kort na
dat hij deze, van een optimistische instel
ling getuigende gebeurtenissen heeft ge
noemd, is de Britse scheepsbouwindustrie 
verrijkt met een gloednieuwe scheepswerf 
voor de bouw van schepen tot ongeveer 
35 000 ton deadweight, de Pallion- 
scheepswerf in Sunderland. Men kan zich 
ook hier afvragen of deze verdere uitbrei
ding van de reeds te grote scheepsbouw- 
capaeiteit in de wereld enige zin heeft. 
Daartegenover moet opgemerkt worden 
dat, wil de Britse scheepsbo.uwindustric 
met name in de Europese gem eenschappe
lijke markt meekomen, aan een grondige 
renovatie van oude- o f het stichten van 
nieuwe werven moet worden gedacht. En 
hier is een duidelijk voorbeeld van een 
aanpak die van optimisme getuigt en die 
blijk geeft van het besef dat er slechts 
overlevingskansen zijn als men het beste 
uitgerust is en op deze wijze in wedijver 
met anderen kan werken.

Op woensdag 7 april ben ik op uitnodiging 
van de werfdirectie in de gelegenheid ge
weest om de presentatie van de werf aan 
de pers bij te wonen. Tijdens dit bezoek 
kon de w erf worden bezichtigd terwijl er 
ook gelegenheid was om met de president 
van de raad van commissarissen dr. J. 
Venus en de algemeen directeur mr. J. P. 
Gilfillan uitvoerig van gedachten te wisse
len over de nieuwe opzet en de toekomst 
van de werf. De volgende dag, donderdag 
8 april, was er ’s morgens gelegenheid om 
nog enkele werkplaatsen te bezoeken, o .a. 
de nieuwe gemechaniseerde pipe shop. In 
de namiddag werd de officiële opening 
van de w erf verricht door Lord M elchett,

Parliamentary Under-Secretary of State, 
Department o f Industry.
Daar het hier waarschijnlijk de grootste 
overdekte scheepswerf ter wereld betreft, 
volgens een geheel moderne opzet. komt 
het mij gewenst voor om in dit blad wat 
uitvoerig op deze scheepswerf in te gaan 
en ook enkele feiten te vermelden uit de 
redevoeringen die tijdens de opening door 
verschillende personen zijn gehouden.

Geschiedenis
Aan de monding van de betrekkelijk 
nauwe en van steile oevers voorziene Ri- 
ver Wear te Sunderland bestaat reeds van 
oude tijden een levendige scheepsbouw
industrie. Na de oorlog zijn de meest be
langrijke scheepswerven daar: le de werf 
van William Doxford, aan de zuidoever 
gelegen en even stroomopwaarts, vlak 
naast de Alexandra-brug die op grote 
hoogte de rivier overspan t. 2e  daartegen
over de werf van Austin & Piekersgill, 3e 
iets verder stroomafwaarts de w erf van J. 
L. Thompson, 4e die van Sir James Laing, 
en 5e aan de monding naar de zeezijde 
gelegen de werf van Bartram & Sons. De 
scheepswerf Doxford was verbonden met 
de bekende Doxford-scheepsdieselmo- 
torenfabriek, die vlak tegen de werf aan 
was gelegen.

door Prof. ir. J . H. Krietemeijer

Sedert enkele jaren zijn er twee groeperin
gen ontstaan.
De eerste is de Sunderland Shipbuilders 
L td., bestaande uit de vroegere Pallion- 
scheepswerf van William Doxford met de 
vroegere Deptford Yard van Sir James 
Laing and Sons Ltd. en de North Sands- 
werf van J. L. Thompson and Sons Ltd. 
De tweede groep is een combinatie van de 
werven van Austin & Piekersgill en Bar
tram. Van deze laatste groep zal waar
schijnlijk de werf van Bartram in de toe
komst worden opgeheven, aangezien men 
ook bij de werf van Austin & Piekersgill 
met een renovatieschema bezig is.
Kort na de tweede wereldoorlog en enkele 
keren daarna was ik in de gelegenheid om 
de werven aldaar te bezoeken en de 
Doxford-werf, die uit een totaal van vijf 
hellingen bestond, heeft nu plaats moeten 
maken voor de nieuwe Pallion-scheeps- 
werf. In figuur 1 is de situatie weergege
ven van de vroeger bestaande Doxford- 
werf. De vroeger bestaande staalconstruc
tie boven de hellingen is hier reeds afge
broken (Mei 1973).
Op de plaats w aarde hellingen zijn te zien 
is nu een nieuw dubbel dok gemaakt, 
waarvan een bouwfase is te zien in figuur 
2 (Mei 1975). Uit de figuren 1 en 2 blijkt 
duidelijk welke grote niveauverschillen in

Figuur t
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Figuur 2

hel terrein aanwezig zijn. Op de achter
grond de Doxford motorenfabriek.
Voor degenen die zich interesseren in de 
opzet van de oorspronkelijke werf van 
William Doxford, kort na de tweede we
reldoorlog, kan worden verwezen naar 
een artikel van Clement Stephenson ’A 
Shipyard Re-Organisation for Welded 
Pre-Fabricated Construction’ in de Trans
actions van de Institute o f Welding 
17.4.1952 blz. 101-111.

In het begin van de 70-er jaren bleek dat de 
Doxford-werf niet meer aan de te stellen 
eisen voldeed. Er was een groot aantal 
bouwsels op verschillende niveaus ron
dom de hellingen gegroepeerd en de werf 
vertoonde het bekende beeld van een niet 
goed gestroomlijnde werf, minder ge
schikt voor moderne scheepsbouwproduk- 
tie.
Een belangrijke rol in de opzet van de 
nieuwe werf werd vervuld door de reeds 
genoemde dr. J. Venus. De heer Venus 
genoot reeds bekendheid door zijn activi
teiten in de Appledore Shipyard in North 
Devon, die tegen het eind van de 60-er 
jaren was gevormd. In 1964 werd deze 
Appledore Yard overgenomen door de 
Court Line, die de heer J. Venus, op dat 
moment Managing Director van Apple
dore Shipyards, in haar raad van com m is
sarissen benoemde. Hij heeft een aantal 
ideeën gelanceerd voor de bouw van vol
ledig overdekte scheepswerven met een 
Uniflowsysteem voor het materiaal en de 
outfit, alles gecombineerd rondom een 
dok in één grote scheepsbouwhal. De 
nieuwe Appledore Yard werd in 1970

geopend en van de resultaten werd door 
dr. Venus in 1972 melding gemaakt in de 
6e Blackadder Lecture bij de University of 
New Castle-upon-Tyne in het artikel T h e  
Economics of Shipbuilding’.

In 1971 verkreeg de Court Line de com 
plete controle van de Doxford-Pallion- 
werf en twee andere scheepswerven aan 
de River W ear, een reparatiescheepswerf, 
de Doxford-scheepsmotorenfabriek en 
enkele aangesloten firm a's. Dr. Venus 
werd benoemd tot uitvoerend hoofd van 
de groep.
Voor de verbetering van de groep werven 
werd een 23 miljoen Pond Sterling-project 
aangepakt. Het programma hield in een 
volledig afbreken van de oude Pallion- 
werf en het bouwen van een geheel over
dekte scheepsfabriek, gebaseerd op de er
varingen verkregen met de Appledore- 
scheepswerf, ditmaal echter met een dok 
dat in staat is om twee schepen tegelijk te 
bouwen tot een deadweight van 35 000 
ton elk.

Uiteindelijk verkreeg ca. anderhalf jaar 
geleden de Britse regering alle aandelen 
van deze groep, die toen Sunderland 
Shipbuilders Ltd. werd genoemd, terwijl 
dr. Venus aanbleef als Chairman. 
Vermeld kan nog worden dat voor zijn 
diensten aan de Britse scheepsbouw de 
heer Venus in 1974 de graad verkreeg van 
Doctor of Science Honoris Causa aan de 
Universiteit van New Castle-upon-Tyne. 
Naast dr. Venus heeft ook de heer Gilfil- 
lan, Managing Director van de werf, een 
belangrijke rol gespeeld. De heer Gilfillan

heeft reeds vele jaren een grote invloed 
uitgeoefend op de scheepsbouw aan de 
River W ear en hij heeft in de tijd dat hij bij 
Austin & Pickersgill in dienst was -  van 
1956 tot 1972 -  vooral ook meegewerkt 
aan het ontwerp van het bekende SD14- 
type standaard vrachtschip. Van dit schip 
zijn er tientallen op die werf en ook elders 
in de wereld in licentie gebouwd. In 1971 
heeft de heerGilfillan de oversteek naarde 
andere zijde van de rivier gemaakt en is in 
dienst getreden van Sunderland Shipbuil
ders Ltd.

De totale groep Sunderland Shipbuilders 
omvat, behalve de genoemde werven en 
de Doxford Engines L td., ook nog de 
Sunderland Forge and Engineering Ltd. 
en Wolsingham Steel Company Ltd.
Het totaal aantal arbeidsplaatsen bij de 
drie werven van de groep bedraagt onge
veer 4 000, waarvan ca. 1000 bij de 
Pallion-werf.
De groep heeft een orderbestand van 
£ 124 miljoen met een volle bezetting tot 
begin 1978.

De Pallion-werf heeft op dit ogenblik 8 
schepen in opdracht vooreen oude relatie, 
de Bank Line L td., London. Het zijn mo- 
torvrachtschepen van 16 300 ton dw . met 
een Doxford-motor van 12 000 pk.
Het eerste schip van de nieuwe werf, 
bouwnummer 01, is een dezer Bank 
Line-schepen, de ’Cedar Bank’, waarvan 
de eerste sectie werd gelegd op 29 juni 
1975. Het schip is nagenoeg gereed en zal 
enkele dagen na de opening van de werf 
uit het dok worden gebracht. Het zuster
schip, bouwnum m er02, zal dan zijdelings 
in het dok worden opgeschoven naar de 
plaats die door bouwnr. 01 is verlaten. Op 
de vrijkomende plaats komt dan bouwnr.
03 enz.
De doorzet van de Pallion-werf zal onge
veer 20 000 ton staal per jaar zijn. Dit 
komt overeen met een jaarom zet van 30 a 
40 miljoen Pond Sterling, atbankelijk van 
het scheepstype. Naar schatting zullen dit
4 a 5 schepen per jaar zijn.
Het tijdstip van de opening van deze vrij
wel volledig in bedrijf zijnde nieuwe en 
moderne ’schepenfabriek’ lijkt goed ge
kozen.
Een goede orderportefeuille en bij een ho
pelijk opleven van de scheepvaart/- 
scheepsbouw tegen het eind van dit de
cennium een werf die klaar staat voor de 
strijd.

De opening
Met een eenvoudige ceremonie werd de 
werf op donderdagmiddag 8 april door
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Figuur 3

Lord M elchett geopend. In zijn inleidende 
rede maakt dr Venus gewag van het belang 
van deze gebeurtenis en wijst op de moei
lijkheden die de meeste scheepsbouwers 
ontmoeten bij de aanpassingen van hun 
werven aan de technische ontwikkelingen 
in de scheepvaart. W erven die dikwijls 
midden in de bebouwde kom aan smalle 
rivieren en moeilijke oevers zijn gelegen. 
W ijzend op het ideaal om op een 'G reen
field S ite’ iets nieuws op te zetten, komt 
hij toch tot de conclusie dat bij een nood
zakelijke restrictie der te bouwen schepen 
tot ca. 35 000 ton de w erf op de plaats van 
de oude Palion-werf diende te komen.
De heer Venus zegt dan:
’ This size o f  ship, cargo ships, products 
tankers, bulkcarriers and special-purpose 
craft or structures, are now in much grea
ter demand than fo r  many years. And P al
lion is a yard designed with the flexibility  
and resources to produce economically 
those ships entirely under cover.
Some o f  you will be well aware that va
rious shipyards throughout the world have

enclosed, or partially enclosed, shipbuil
ding berths, slipways or building docks. 
But here at Pallion we have the largest 
totally-enclosed ship factory; this is a fu lly  
integrated plant with steel treatment, p ro 
duction, sub-assembly, block assembly, 
fitting  out, supervisory offices, stores, 
workshops and so on all grouped under 
one roof. This is an 1 11 million project 
carefully developed to  simplify flow pro- 
duction, to eliminate the need fo r  person
nel to have to walk to and from  -  perhaps 
in bad weather conditions -  stores, offices 
and other departments. Pallion is a yard  
with its steel production, its flo w  pattern, 
its stores, service and firs t a id  facilities  
converging on the large assembly dock. 
This is an arrangement planned to reduce 
distances fo r  materials, men and assem
blies to travel; this means savings in time 
and o f  course, cost.
But the Pallion Yard means also better 
and healthier working conditions fo r  our 
workforce; weather conditions should not 
interfere with production schedules and

with clean and more congenial working 
conditions the standards o f  workmanship, 
paintwork and outfitting are considerably 
improved.
We have been encouraged by the support 
given to this venture by H. M. Govern
ment, notably the Department o f  Industry, 
some o f  whom are present today and they 
are especially welcome. The unions have,
I think, been fu lly  consulted on each phase 
o f the development o f  this yard, they have 
been most cooperative and I think that 
they have gained probably the finest wor
king conditions in any shipyard in the 
world. Work on the rebuilding o f  this new 
yard was commenced well before the eco
nomic crisis, and the three-day week, but 
nevertheless the Pallion shipyard project 
has fa llen  behind schedule only a few  
weeks over the period o f  2 xh  years.
This shipyard represents an investment o f  
about £ 10,000 per man employed and 
such investment is well justified .'
De heer Venus wijst vervolgens op de rela- 
tie met de Bank Line en de opdrachten 
daarvoor (Bouwnummer 01 is het 46e 
schip voor deze rederij na 1945) en besluit: 
Rising costs o f  materials and equipment 

are problems affecting all shipbuilders but 
British yards now seek some stability in 
steel prices, which are wholly unpredict
able. It is not generally appreciated that 
only some 25% o f  a ship 's cost lies within 
the shipbuilder’s control; the remaining 
75% has to be bought in; the steel plate 
and sections, the main and auxiliary m a
chinery, the propellers, steering gear, na
vigating aids, cabin fittings and furn ish 
ings. We are an assembly industry and 
must seek our profits out o f  the 25% o f  the 
ship cost which we control. This is why 
efficiency in plant and production is so 
vital; that is why we have built this new 
shipyard.

Uit de openingsspeech van Lord Melchett 
wil ik de volgende citaten aanhalen: 
'Som e may wonder whether it is appro
priate to be celebrating the opening o f  a 
new shipyard at a time when the industry 
is facing so many pressing problems. Yet 
now, more than ever, there is a need fo r  
our country’s shipbuilding industry to im
prove its competitiveness in world m ar
kets.
One o f  the principal objectives o f  the Go
vernment's policy o f  public ownership o f  
the industry is to encourage the develop
ment o f  a UK shipbuilding industry that is 
sound and competitive. We want there to 
be a coherent strategy fo r  the whole indus
try; one which will build upon the advan
tages o f  the stronger companies; which
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Figuur 4

will provide greater opportunities fo r  
worthwhile capital investment; and which 
will direct the skill and knowledge o f  all 
who work in the industry towards solving 
the problems which it fa c e s .’

De heer Melchett wijst vervolgens op de 
behandeling van het wetsontwerp voor de 
’Aircraft and Shipbuilding Industries’ in 
het Lagerhuis, die langzamer verloopt dan 
was verwacht, en op de taak van het in
middels reeds werkzame ’Organising 
Committee for British Shipbuilders.’
De volgende opmerking van de heer Mel
chett geeft inzicht in het spanningsveld 
waarin de nationalisatie van deze industrie 
verloopt:
’ I am naturally sorry that some have fe lt  
that someone else should have performed  
today's ceremony. Sorry because it means 
that someone is worrying about the wrong 
things. The Government have shown their 
confidence in your fu ture by investing in 
this new yard. Now we must all concen
trate, not on who breaks this bottle o f  
champagne, but on getting orders and 
building ships efficiently.'
'This company has been in public owner
ship now fo r  over 18 months and this deve

lopment (which the Government has been 
able to assist) is a demonstration o f  our 
confidence in the fu ture o f  your industry. 
Confidence that the benefits, to the com-

Figuur 5

pany and to shipowners, o f  these impres
sive new facilities will continue to attract 
the orders needed to bring the success 
which the venture deserves.’



Figuur 6

Vervolgens verrichtte deze spreker de 
openingsceremonie. Hierna sprak nog 
Lord Inverforth, Chairman van de Bank 
Line en de Andrew Weir Group o f Com- 
panies en tenslotte een vertegenwoordiger 
van de Unions. Overigens de enige die 
voor de vuist weg sprak.

De nieuwe Pallion-Scheepswerf
Zoals reeds eerder vernield is deze werf 
opgezet voor de bouw van schepen tot 
maximaal 35 000 ton deadweight. Dit is 
vooral te wijten aan de ligging van de 
werf, stroomopwaarts vlak naast de 
Alexandrabrug, waar de schepen vroeger 
bij de tewaterlating van de hellingen tot 
onder de brug door liepen. De rivier is 
nauw en bochtig en de hellingen lagen 
schuin op de oever om zoveel mogelijk 
profijt te trekken van de bocht van de rivier 
(zie figuur 3). Daardoor was de scheeps- 
afmeting vroeger nog meer beperkt. Dat

men thans groter kan bouwen komt door
dat in plaats van de hellingen nu een dub- 
beldok wordt gebruikt. De werf is daar
door gebonden aan een markt voor sche
pen tot maximaal dit type. een markt 
overigens die in normale situaties een 
grote afzetmogelijkheid biedt. Voorts is 
bij de opzet van de nieuwe werf zoveel 
mogelijk van de taluds van de oever weg
gehaald opdat een zo egaal mogelijk ter
rein wordt verkregen. Bij de planning van 
de verschillende uitvoeringsfasen moest 
bovendien nog rekening worden gehou
den met het feit dat het transport van de 
produkten van de Doxford-motoren- 
fabriek, die over de weg moeten worden 
afgevoerd, niet zou worden gehinderd.

Een plattegrond van de werf is gegeven in 
figuur 4. In het midden is het dubbeldok 
aangegeven als ’Assembly Hall’ terwijl 
rechts daaraan in de ’bays’ 2 t/m  5 de op

één niveau liggende voorbewerkingshal- 
len zijn aangegeven, die in open verbin
ding staan met de dokruimte.
Aan de linkerzijde zijn op verschillende 
niveaus werkplaatsen aangebracht, die 
van de zijde uit toegang geven tot de in 
aanbouw zijnde schepen.

Figuur 5 toont het waterfront. Daarin zijn 
de vijf schuifdeuren, die de dokruimte bo
ven de eigenlijke dokdeur afsluiten, nog 
niet gemonteerd. Deze hele opzet is dus in 
principe gelijk aan die van de Appledore- 
scheepswerf in Devon, maar bijna 3 x  zo 
groot.

Figuur 6 toont het dok met rechts bouw- 
nummer 01 en links bouwnummer 02, in 
opdracht van de Bank Line.

Figuur 7 geeft een opengewerkte schets 
van het bedrijf terwijl in figuur 7 a/b de 
wijze van uitdokken en verplaatsen der 
schepen te zien is.

Het dok
Het centrale gedeelte wordt gevormd door 
het dok met grootste lengte 181 m en 
breedte 50 m. Aan de westzijde is het dok 
korter.
Daar kunnen door de grote deur in de 
zuidwand zware stukken worden binnen
gereden . De dwarsdoorsnede van het dok 
met de aangrenzende hal 5 en de uitrus- 
tingswerkplaatsen is gegeven in figuur 8. 
De vrije hoogte boven dokdrempel bij uit
varen is 32 m. Er zijn boven het dok twee 
bovenloopkranen met elk twee haken van 
40 ton en twee hulphaken van 5 ton. Te
zamen kunnen blokken tot 150 ton worden 
gehesen. Hoogte kraanhaak tot dokvloer 
op hart dok is 31,63 m. De hoogte van de 
kraancabine boven de dokvloer is 28 m. 
De dokvloer is naar de zijden schuin aflo
pend met 300 mm. Het dak is voorzien van 
een Sprinkler-systeem, automatische 
brandkleppen en ventilatoren voor lucht- 
afvoer. De verwarming van het gehele 
complex vindt plaats door stralingsele- 
menten die op gas branden. De dokdeur 
sluit een opening af met een breedte van
49,5 m , weegt 385 ton en is aan voor- en 
achterzijde gelijk en past met elk van deze 
kanten, naar keuze, op de sponning (zie 
figuur 9). Zodoende is het onderhoud van 
de dokzijde af mogelijk door de deur na 
elke uitdokking te keren. Vullen en ledi
gen geschiedt door vrije stroming door 
kleppen door het tijverschil. De drijvende 
deur wordt na opkomend tij en vulling van 
het dok weggevaren.
W ater kan vrij in het dok worden ingelaten 
door een Penstock-klep en uitgepompt
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Ship ,.eft) ready for float-out 
from assembly dock with 
partially constructed ship 
(right).

Dock flooded, dock gate in 
open position and almost- 
completed ship being 
floated out.

Figuur 7

Ship now in final out fitting 
stage at quay; partially 
completed hull now at out
fitting side of dock and 
assembly of next ship 
commenced (right).

door twee hoofdpompen van elk 2700 
ton/uur en twee kleinere eenheden. Een 
afvoersysteem langs de dokvloer voert 
restwater en lekwater naar een put.

In dit dok kunnen 2 schepen van ca. 
30 000 ton (ca. 181 x 23 m) naast elkaar 
worden gebouwd. Ook kan 1 tanker van 
35 000 ton worden gebouwd met ernaast 
de middentanks van het volgende schip.

Plaat- en profielopslag en 
voorbehandeling
Het materiaal wordt over de weg aange
voerd, V anaf het opslagterrein wordt 
langs een rollenbaan het materiaal ge

voerd door een heet-waterwasinstallatie, 
drooginrichting, shotblasting- en verf- 
spuitinstallatie, verfdroogkamer. De ge
hele lijn is door middel van druktoetsen op 
afstand bedienbaar en berekend voor een 
gemiddelde doorloopsnelheid van 5 
m/min. Het plaat- en profielterrein grenst 
aan de landzijde van de hallen 2, 3 en 4. 
De voorbehandelingsruimte ligt langs hal 
2.
De magneetkraan op het materiaalterrein 
is van het semi-Goliath-type met een hef
vermogen van 10 ton en een hulphijs van 5 
ton voor profielen. Verder is er een 5-tons 
kraan voor profielen vanaf de grond be
dienbaar.

Plaat- en profielbewerking
Deze bevindt zich in de hallen 2, 3 en 4 
(zie figuur 10). In hal 2 wordt het mate
riaal behalve langs rollenbanen vanuit de 
voorbehandelingsruimte vervoerd door 
een 10-tons bovenloopkraan met hulphijs 
van 3 ton en magneetjukken. Verder is 
opgesteld:

-  een NuBe-snijmachine met 2 hoofd- en 
2 hulpbrandersupports, elk met 1 snij
brander,
-  een NuBe-huidplaten-snijmachine met 
4 brandersupports, elk voorzien van 3 
snijbranders.
Voorts is er een elektrisch aangedreven
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wagen voor 20-tons lasten op rails die de 
hallen 2 t/m  5 met elkaar verbindt.

In hal 3 vindt, naast de fabricage van pla
ten. ook die van verstijvingen, knieën enz. 
plaats. Beschikbaar is een parallel snijma
chine, een guillotinesehaar. een 300-tons 
flensbank en een 600-tons buig-/rolbank. 
Er zijn 2 bovenloopkranen waarvan één 
met een 10-tons magneethijsbalk en een 
5-tons huiphijs en één 10-tons vanaf de 
grond bediende kraan.

Hal 4 is aangewezen voor profielbewer- 
king en sub-assembly. De profielbewer- 
king aan de zuidzijde van de hal omvat een 
hydraulische spantenbuiger en is ingesteld 
op de verdere bewerking van dwars- of 
langsspanten en dergelijk werk. Aan de 
noordzijde is een ruimte voor sub- 
assembly zoals verstijvingen op vrangen, 
knieën, dragers e.d . De hal heeft 2 vanaf 
de grond bediende bovenloopkranen a 10 
ton.

Sub-secties en panelen
De westzijde van hal 5 is geheel uitgerust 
voor de fabricage van subsecties en pane
len. In dit gedeelte rijden 3 halfportaalkra- 
nen a 10 ton, vanaf de grond bedienbaar. 
De oosthelft van hal 5 is bestemd voor 
blokken en daar kan ook reeds pre-outfit 
plaatsvinden (zie figuur 11). Over de hele 
breedte van deze hul zijn 2 bovenloopkra
nen a 50 ton aangebracht. Voor het trans
port van secties uit hal 5 naar het dok 
wordt een luchtkussentransportwagen 
toegepast voor gewichten tot 200 ton.

Inrichting en uitrusting der schepen
De werkplaatsen zijn gelegen aan de oost
zijde van het dok, tezamen met de be- 
drijfskantoren, magazijnen e.d. (zie figuur
4).

Drie van deze op het dok uitkomende 
dwarshallen zijn uitgerust met bovenloop
kranen, die vanaf de grond bedienbaar 
zijn, t.w . de pijpenmontagewerkplaats 
met een 5-tons kraan, de bankwerkerij, 
eveneens met een 5-tons kraan, en de 
magazijn- en sorteerruimte met een 10- 
tons kraan.
De uitrustingskade heeft een lengte van 
165 m en is voorzien van een 15-tons 
kraan.

Verdere technische gegevens
Het totale werfoppervlak omvat 
90 000 m 2 waarvan 30 000 m 2 overdekt. 
Het werk is begonnen op 1 oktober 1973 
en vrijwel geheel voltooid bij de opening 
op 8 april 1976.Figuur I I
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Verzet grondwerk 500 000 ton Het ontwerp is van R. T. James & Partners
Verzet rots 200 000 ton Newcastle en London met als adviseurs
Totaal constructiestaal 5 400 ton o .a. A & P Appledore (London) Ltd.
Beton 50 000 m 3 De hoofdaannem er is George W impey &
Betonijzer 2 300 ton Co. Ltd.

GRÀNGES METALOCK THE UNIQUE SU
PERMARKET’ FOR REPAIR AND MAINTE
NANCE SERVICE

Lilia Edets Paper Mill in Sweden recently had to stop a paper 
machine because o f a breakdown in a roller bearing for a yankee 
cylinder which had the following dimensions: 0  5,5 m , working 
width 4 m , weight approx. 80 ton. The bearing position was 
conical with 0  554/531 mm. The length of the journal was 
approx. 276 mm. The breakdown cost Lilia Edet approx. 80,000 
Sw .C rs. per day.

Lilia Edet contacted Granges M etalock, who are som ewhat of £ 
’rescue group’ for industry, shipping and offshore and who have 
a ’field w orkshop’ which is unique in Europe and which has 
equipment for drilling, turning, milling and grinding. The fac 
that the journal was conical and that the tolerances were very tigh 
made the problem particularly com plicated. Despite this, anc 
despite the fact that they had no experience from sim ilar repai 
work, Granges M etalock risked suggesting repairing the break 
down on site with the help o f  mobile equipment.

The repair was carried out in the following way. The damage« 
journal was roughly turned with the help o f a mobile journal lathi 
developed by Granges M etalock. This operation is shown ii 
progress in the picture. The journal was then byilt up with th> 
help o f  thermal spraying, another o f Granges M etalock’s specia 
lities. Finally turning was carried out with mobile lathe equip 
ment followed by grinding to a nominal dimension where th 
tolerance requirement was 0.035 mm both for the respectiv 
diameters and their positions relative to each other.

After working for 10 days and nights non-stop, Granges Met; 
lock finished the job. The alternative solution would have been 1 
disassemble the 80 ton roller from the paper machine and tran: 
port it to the machine m anufacturer in England for repairs. Th 
would have taken at least 10 weeks. Since the breakdown co
80,000 Sw. Crs. per day this meant that Granges Metalock 
solution saved millions.

Granges M etalocks’s specialists, who are to be found in Gothe 
burg and Hamburg solve problems all over the world with ’fie 
w orkshops’ which contain resources for welding, heat retenth 
and stress relieving annealing, m etalocking o f cracked cast iro 
thermal spraying and above all machining (drilling, tum in 
milling and grinding including crankshaft, driveshaft and joum  
grinding). The num ber o f em ployees is about 600. The ma 
workshops are in Gothenburg and Hamburg with branches in t 
places throughout Europe.

m  âfr-h



t NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 

^  3 (Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorstel voor lezingen seizoen 1975-1976

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

Geluid en trillingsbestrijding aan 
boord van schepen
door de heer J. Dijkstra van Intersona, 
Grootegast
18 mei 76  (di) Groningen

N.B.
27 mei 76  Hemelvaartdag 

6 en 7 juni 76 Pinksteren

Naar behoefte kan van het programma 
worden afgeweken.

BALLOTAGE

De volgende heren zijn voor het gewoon lid
m aatschap de Ballotage-Cormnissie ge
passeerd:

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

K. DEN BESTEN
Afgest. HTS afd. Scheepsbouwkunde; 
Verkoop-Manager Scheepsw erf 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 Machinefabriek 
'W aalhaven’ B .V ., Rotterdam 
Achterdijk 29, Vierpolders 
Voorgesteld door H. D. Hielkema

Ir. J. Chr. DALHUIJSEN, s.i.
Medewerker 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. IJmuiden, 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 W ILLIGEN 
Hoofddirecteur Smit Internationale 
Westplein 5, Rotterdam 
Voorgesteld door Prof. ir. J. H. Krietemeijer

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

L. J. NEUT
O ud-Scheepswerktuigkundige (met diploma 
B); Chef techniek afd. 'Ocean G oing’ Stork- 
W erkspoor-Diesel. Amsterdam 
Jan Steenlaan 122, Papendrecht 
Voorgesteld door Th. D. H. van Haideren

J. VAN VARK
Gezagvoerder 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

Gepasseerd 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

Gepasseerd 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

NIEUWSBERICHTEN 
Personalia
E. W. Brakem at
Op 24 maart 1976 overleed te Rotterdam in de 
leeftijd van 76 jaa r de heer E. W. Brakema, 
oud-technisch inspecteur Vereenigde Tank- 
kust vaart.
De heer Brakema was lid van de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaartge
bied.

Ir. W. Jonker gaat met pensioen
Ir. W. Jonker, leraar op de afdeling scheeps
bouwkunde van de HTS te H aarlem , gaat bin
nenkort met pensioen. Deafdelings-vereniging 
UNFC wil daarom op vrijdag 1 1 juni a.s. de 
heer Jonker een afscheidsfeest en een cadeau 
aanbieden.
Op het feest zijn alle oud-leerlingen en relaties 
uit het bedrijfsleven van de heer Jonker uitge
nodigd.
Aanmeldingen hiervoor bij de heer Harold 
Beem, Veldzigtlaan I, H aarlem , telefoon: 
023-330334, waarna een officiële uitnodiging 
wordt toegezonden. Spoedige opgave ge
wenst.

Burgemeester Samkalden opent Shell- 
Polymerencentrum
Donderdagmiddag 8 april heeft dr. I. Samkal
den, burgem eester van A msterdam, op het ter
rein van het Koninklijke/Shell-Laboratorium, 
Amsterdam (KSLA) aan de noordelijke IJ- 
oever, het Polymerencentrum geopend. Het 
Centrum , dat is gehuisvest in een voor dit doel 
ontworpen laboratoriumgebouw en in een klein 
gedeelte van het bestaande gebouwencomplex, 
houdt zich bezig met speur- en ontwikkelings
werk op het gebied van de polymeren: plastics, 
synthetische rubbers en kunstharsen. In het 
centrum werken een kleine 400 personen 
waaronder bijna 100 buitenlanders.
De kosten van het nieuwe Polymerencentrum 
bedroegen circa ƒ 38 miljoen.
In de afgelopen twee jaar zijn de werkzaamhe
den van het Koninklijke/Shell Plastics Labora
torium Delft en een groot deel van de research 
die voorheen in de Engelse laboratoria in Eg- 
ham en Carrington werd verricht, overgebracht
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naar Amsterdam. Een zeer groot deel van deze 
research betrof' onderzoek op het gebied van 
polymeren en dit werk wordt thans verricht in 
het nieuwe Polymerencentrum. Dit betekent 
dat de chemie-research van de Koninklij
ke/Shell Groep buiten de Verenigde Staten 
thans bijna volledig in Amsterdam is geconcen
treerd .
Instituut voor Scheepvaart en Scheeps
bouw, Rotterdam
Het Instituut voor Scheepvaart en Scheeps
bouw, Burg. s’Jacobplein 10, Rotterdam, 
heeft in de loop van 1975 zijn bibliotheek met 
waardevolle publikaties op allerlei gebied, de 
scheepsbouw en scheepvaart betreffende, uit
gebreid.
Op aanvraag is een overzicht van deze aan
winst bij het Instituut verkrijgbaar.

Nieuwe behuizing Graan Elevator Maat
schappij (G .E .M .) B .V.
Met ingang van 5 april 1976 is het nieuwe adres 
van bovenstaande vennootschap: Brielselaan 
85, Postbus 5496, Rotterdam. Telefoon: 
010-855122, telex: 23497.

TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT
Geslaagd voor het doctoraalexamen werktuig
kundig ingenieur 
J. van den Berg, ’s-Gravenhage 
J. H, A. Borgman, De Bilt 
H. Bossenbroek, Uddel 
P. A. J. Ham, Rotterdam 
S. H. K. in 't  Veld. Laren (NH)
J. Lansink, Leiderdorp 
J. H. Beune, Delft 
A. J. Pieterse, Sliedrecht 
H. van W ingerden, Gorinchem 
J. P. M. Priester, Delft
A. M. van der Velden, Vlaardingen 
H. Ahrens, Rijswijk
Mej. M. L. Stikvoort, Delft

Geslaagd voor het doctoraalexamen scheeps
bouwkundig ingenieur 
M. A. de Groot. Bloemendaal

Geslaagd voor het doctoraalexamen elektro
technisch ingenieur
F. B. H. Asselbergs, ’s-Gravenhage 
J. L. Baurdoux, Delft
W. J. van der Bie, Vlaardingen 
R. Blanksma, Zeist 
C. P. W. Blokpoel, Zierikzee 
S. M. C. Borgers, Rotterdam
C. G. Bouwhuisen, Alkmaar 
H. Dekker, Leiderdorp
G. J. Dirkse. Delft
B. W. A. van Dorp, Vlaardingen 
T. Feitscher, Amsterdam
A. Gorter, Barendrecht 
P. J. Haubrich, Culemborg 
R. Hazejager, 's-Gravenhage 
J. v. d. Heuvel, Delft
H. J. Klopstra. Delft
M. E. Kopijn. Amsterdam
D. J. van Milligen, Julianadorp 
M. R. Oberman, Voorburg
T. v. d. Plaat, ’s-Gravenhage

R. P. Roodenburg, Zoetermeer 
A. Satyadharma, Arnhem (met lof)
T. Sugito, Delft
A. H. A. van Tienen, Vlaardingen 
M. H. Twigt, Vlaardingen 
J. C. T. van der Veen, Lienden
A. in ’t Veld, Westmaas 
R. Veldkamp, Schiedam 
G. D. C. de Wecrd, Haarlem

Nieuwe opdrachten
De scheepswerf en machinefabriek 'D e Mer- 
wede' in Hardinxveld heeft van Zanen en Ver
stoep in Den Haag een belangrijke opdracht 
gekregen; de bouw van een 107 meter lange 
cutterzuiger, een zusterschip van het vaartuig 
dat momenteel bij de werf in aanbouw is.
Dit vele miljoenen guldens kostende schip zal 
in augustus 1977 in de vaart komen; de in 
aanbouw zijnde zuiger is volgend jaar februari 
klaar. De schepen krijgen een machinevermo- 
gen van 16.500 pk.

Tewaterlatingen
Van de twee door IHC Holland in opdracht 
ontvangen sleepzuigers voor de Republiek 
Zaïre is het eerste schip, de Tshuapa, eind 
februari te water gelaten.
De tweede sleepzuiger, de Kasai, is bij IHC De 
Klop in Sliedrecht in aanbouw en werd op 15 
april te water gelaten. De doopplechtigheid 
werd verricht door mevrouw Bangula Dituku 
Dibi, die een hoge politieke functie bekleedt in 
de Republiek Zaïre.
De hoofdafmetingen van de voor Zaïre be
stemde sleepzuigers zijn: lengte 82.80 meteren 
breedte 14.00 meter. De laadruiminhoud be
draagt 1500 m3; de baggerdiepte 18.00 meter 
(maximaal). De zuigbuis bevindt zich aan bak
boordzijde van het achterschip. In de machine
kamer zijn drie hoofdmotoren geïnstalleerd, 
elk met een vermogen van 1220 pk.
Twee ervan drijven de schroeven aan, de derde 
is voor aandrijving van de baggerpomp. Het 
lossen van de lading geschiedt door het openen 
van de 2 x  6 bodemschuiven. Ook kan de 
baggerspecie aan land worden gepompt met 
behulp van het zelfleegzuigsysteem en de wal- 
persaansluiting, o f in langszij liggende bakken 
worden gestort via de bakkenlaadinrichting. 
De accommodatie op achter- en voorschip 
biedt plaats aan een bemanning van 26 perso
nen.
Op 6 april 1976, is bij de B.V. Scheepsbouw- 
werf 'De Hoop' te Hardinxveld-Giessendam 
met goed gevolg te water gelaten de zeewaar
dige sleepboot Drado.
Mevrouw A. T. C. Maduro-Sprock, echtge
note van de gevolmachtigd minister van de 
Ned. Antillen, verrichtte de doopplechtigheid, 
waarna het schip onder veel belangstelling te 
water gleed.
De Drado is 30,50 meter lang, 9.00 meter 
breed en 4,50 meter hol. De voortstuwing zal 
geschieden door twee Stork-W erkspoor moto
ren van elk 1235 pk ., middels een Lips verstel
bare dubbelschroefinstallatie en Hodi straal- 
buizen.

De sleepboot zal gaan werken in het 
Caraïbische-zee-gebied en krijgt Willemstad 
op Cura^ao als thuishaven. De exploitatie ge
schiedt door Smit International (Antilles) 
N .V ., een dochtermaatschappij van Smit In
ternationale Sleepdienst. De oplevering van de 
Drado  zal ongeveer in de maand juni a.s. plaats 
vinden.
Bij De Hoop is voor dezelfde maatschappij nog 
een tweede sleepboot in aanbouw, een zuster
schip van de Drado, dat over enkele maanden 
te water gelaten zal worden.

Op 15 april werd van Scheepswerf Gebr. 
Suurmeijer B.V. te Foxhol, een tot de ’Nescos’ 
Scheepsbouwcombinatie behorende werf, te 
water gelaten het m .s. Okko Bosma.
Het schip is van het gladdek-type beneden 
1600 brt.
De hoofdafmetingen en belangrijkste gegevens 
zijn als volgt:
lengte o.a. 83.50 m ., lengte 1.1. 74.95 m ., 
grootste breedte over spanten 14.00 m ., holte 
6.20 m ., diepgang tot zomermerk 5.10 m., 
draagvermogen zomermerk zeewater 3050 
ton, ruiminhoud grain 135.000cub. ft., diesel
olie 285 ton, waterballast 750 ton, drinkwater 
40 ton.
Voortstuwing: MaK type 8 Mu 452 AK. 
8-cilinder, 2400 pk bij 500 rpm.
De bediening van de hoofdmotor geschiedt op 
de brug volgens eisen voor onbemande machi
nekamer.
Klasse: Lloyd’s Register met ijsklasse 3, Ne
derlandse Scheepvaartinspectie.
4 hulpmotoren 125 pk Deutz, elk met een 100 
kVA dynamo
1 sleepringankermotor 150 pk Indar voor boeg
schroef.
1 hydraulische ankerlier voor 38 mm ketting 
met 2 spilkoppen
1 hydraulische kaapstander 3 ton
2 hydraulische luiklieren 5 ton
Transport Efficiency stalen luiken, systeem 
’Efficiënt Folding’ op hoofddek.
Licht- en krachtinstallatie 220 resp. 380 Volt 
AC. Electrisch-hydraulische Svendborg 
stuurmachine.
Echolood, radiotelefonie, radar, richtingzoe- 
ker, autopilot, gyrokompas en VHF.

Proeftochten
Op 17 maart 1976 heeft met goed gevolg 
proefgevaren het motorvrachtschip Immen, 
bouwnummer 351 van Amels B.V. Scheeps
werf en Machinefabriek te M akkum, bestemd 
voor Rederij O. F. Ahlmark & Co. Eftr. A.B. 
te Karlstad (Zweden).
Hoofdafmetingen zijn: lengte 86,00 m, breedte 
13.00 m. holte 7,80 m.
In dit schip werden de volgende motoren geïn
stalleerd:
-  twee 4-takt, enkelwerkende NORMO- 
motoren van het type KVM-12, elk met een 
vermogen van 1900 pk bij 750 omw/min;
-  vier 4-takt. enkelwerkende VOLVO- 
PENTA-motoren van het type TM AD 120- 
AK, elk met een vermogen van 290 pk bij 1800 
omw/min voor de generatoren.
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Het motorvrachtschip Im men  werd gebouwd 
onder toezicht van Bureau Veritas voor de 
klasse:
1 3/3 E +  Haute mer (AUT) lee Class I A.

2 april jl. heeft Scheepsbouw- en Reparatie
bedrijf Gebr. Sander B .V . te Delfzijl, na ge
slaagde proefvaart, overgedragen het m .s. Gal- 
lic Wave.
Dezelfde dag vond bij E. J. Smit & Zoon’s 
Scheepswerven B.V. te W esterbroek de tewa
terlating plaats van het m .s. M ary Anderson. 
Beide schepen worden gebouwd voor Engelse 
rekening en zijn 2 uit een serie van 6 opdrach
ten die door ’NESCOS’ Scheepsbouwcombi- 
natie B .V. zijn gecontracteerd.
De afmetingen van beide schepen zijn: 
lengte 1.1. 74.95 m ., breedte 14.00 m ., holte 
6.28 m.
Tevens werd bij E. J. Smit & Z oon’s Scheeps
werven B .V . de kiel gelegd voor een shelter- 
decker voor Deense rekening met de volgende 
hoofdafmetingen:
lengte 1.1. 72.00 m ., breedte 13.00 m ., holte 
5.30/7.50 m.

Verkochte schepen
Door bemiddeling van Amara International 
Corporation B .V . te Groningen werden in 
1976 de volgende Groninger coasters ver
kocht.

m .s. G olina , 484 tdw, type gladdekker, ge
bouwd 1955 bij G. J. v.d. W erff s Scheepswerf 
te W esterbroek, uitgerust met een 220 pk 
Brons dieselm otor werd verkocht aan Neder
landse kopers en omgedoopt in Helena VII. 
m.s. Bevesier, 703 tdw, type open shelterdec- 
ker, gebouwd 1957 bij Scheepsw erf ’De W aal’ 
te Zaltbom m el, uitgerust met een 500 pk 
Smit-Bolnes dieselm otor werd verkocht naar 
Sharjah (Ver. Arab. Em ir.) en omgedoopt in 
Ocean Star.
m.s. Johannes, 700 tdw, type raised quarter- 
decker, gebouwd 1952 bij Scheepsw erf ’Vol
harding’ Gebr. Bodewes te Hoogezand, uitge
rust met een 425 pk Brons dieselm otor werd 
verkocht naar Cyprus en omgedoopt in George
G.
m.s. Coria. 505 tdw, type gladdecker, ge
bouwd 1952 bij G. J. v.d. W erff’s Scheepswerf 
te W esterbroek, uitgerust met een 360 pk In
dustrie dieselm otor werd verkocht naar Pa
nama en omgedoopt in Paulrich Trader. 
Aangekocht werd door rederij Jan Paul de 
Vries B .V. te Zuidlaren het Finse m .s. Hange- 
te , 1850 tdw, type gladdecker, gebouwd in 
1963 bij Gebr. van Diepen te W aterhuizen, 
uitgerust met een 1200 pk Deutz dieselmotor. 
Dit schip vaart thans onder Nederlandse vlag 
en werd omgedoopt in Riet.

Via bemiddeling van Supervision Shipping & 
Trading Company, Rotterdam, is de Neder
landse m otortankerEngelina Broere van Gebr. 
Broere B .V. te Dordrecht verkocht naar 
Saoudi-Arabië, chemicaliën-tanker van 780 
tons d .w ., gebouwd in 1962, uitgerust met een 
650 pk Deutz hoofdmotor.

Het schip is inmiddels te Alblasserdam over
gedragen en zal onder de nieuwe naam Afas/w/- 
lah naar Djeddah vertrekken alw aar het zal 
dienst doen als bunkerschip.

Gekochte schepen
Via bemiddeling van Supervision Shipping & 
Trading Company, Rotterdam is de turbine- 
tanker Venassa. eigendom van Shell Tankers 
(UK) L td ., Londen aangekocht door Boele’s 
Scheepswerven & Machinefabriek B.V. te 
Ridderkerk, gebouwd in 1959 draagvermo
gen van 34.947 ton, uitgerust met een turbi- 
neinstallatie van 13.750 pk.
De overdracht is inmiddels te Schiedam ge
schied en het ligt in de bedoeling het schip in 
eigen bedrijf om te bouwen.

TECHNISCHE INFORMATIE
Interessante nieuwe serie scheepsvoort- 
stuwings tandwielkasten van Rhenania te 
Keulen
Machinefabriek Rhenania te Keulen heeft 
sinds enige tijd een compleet programma op het 
gebied van scheepsvoortstuwings tandwielre- 
duktiekasten ontwikkeld. Deze scheepsreduk- 
tiekasten zijn speciaal ontwikkeld voor de he
dendaagse medium speed dieselmotoren met 
relatief hoge toerentallen.
De enkelschuine vertanding inzetgehard en ge
slepen kunnen vermogens overbrengen tot on
geveer N =  8000 pk. De tandwielkasten zijn 
zeer compact in verhouding tot het over te 
brengen vermogen.
De Rhenania scheepstandwielreduktiekasten 
kunnen geleverd worden in verschillende uit
voeringen, t.w .: met verticale (type ALN), ho
rizontale (type AN) en in coaxiale (type BLNp) 
versprongen assen. Tevens kunnen genoemde 
types geleverd worden met ingebouwde lamel
lenkoppeling, waarvan het draaimoment in
stelbaar uitgevoerd kan worden. De Rhenania 
scheepstandwielkasten zijn ook speciaal ont
wikkeld voor scheepsvoortstuwingsinstallaties 
met verstelbare schroef, hiervoor wordt de uit
gaande as in de lengterichting holgeboord, en 
aan de motorzijde bewerkt voor aansluiting 
verstelmechanisme verstelbare schroef. 
Tegelijkertijd heeft Rhenania een interessante 
serie hydraulische scheepskeerkoppelingen 
(type AWN) toegevoegd aan hun bestaande 
programma tot ongeveer N =  2500 pk. 
Rhenania wordt buiten W est-Duitsland verte
genwoordigd door:
Technisch Handels- en Adviesbureau Boone
B .V ., Postbus 3220, Hcinenoord.

P and O and Shell form new Tanker Com
pany
P and O , Shell, and the Saudinaft Corporation 
have been granted a licence by the govemment 
o f Saudi Arabia to fonn a joint venture ship
ping company.
It is envisaged thal the company to be known as 
Saudinaft Tankers Ltd, will be incorporated in 
Saudi Arabia within the next few months and 
will own and operate ships sailing under the 
Saudi Arabian Flag.

The com pany’s initial capitalisation will be 30 
million Saudi Riyals, with a shareholding of 53 
per cent held by the Saudinaft Corporation,
23.5 per cent by P and O and 23.5 per cent by 
Shell.
The tankers will be involved in cmde oil and 
petroleum product transport and is expected to 
start operating next year. P and O and Shell will 
undertake the training of Saudi Arabian sea and 
shore staff.

Optimism in freight market
A radical change of attitude in the freight mar
ket is noted by London shipbrokers Eggar For
rester in their latest market report. The change 
is particularly marked among owners o f sizes 
up to 50/60.000 dwt.
Charterers also seem to feel that the bottom  of 
the market has been passed, with owners resist
ing further efforts to cut rates.
Charterers with a large volume of cargoes to 
move have no option but to talk increased le
vels.
Possible reasons for the market change are hin
ted by Eggar Forrester. They include increased 
congestion in the Arabian G ulf, increased de
mand for liner vessels, continued grain purcha
ses by the USSR and East Europe, and restock
ing of raw material by industry worldwide. 
Future market movem ent, however, cannot be 
forecast since there is still a huge volume of 
laid-up tonnage to be assimilated by the mar
ket.

Bescherming tegen stof en water bij motor- 
reductoren
M otorreductoren bevinden zich meestal in de 
onmiddellijke invloedssfeer van de machine en 
worden ook vaak in de open lucht opgesteld, 
blootgesteld aan stof en water.
De constructie en geslotenheid moeten dus wel 
aangepast zijn aan de verschillende ongunstige 
omgevingsinvloeden, zodat ook onder de 
moeilijkste omstandigheden een bedrijfszekere 
werking gewaarborgd is, zonder speciale on- 
derhoudsvoorzieningen.
Bauer-aandrijvingen worden standaard gele
verd in de stof- en spuitwaterdichte uitvoering 
IP65 volgens IEC-publication 34-5 en 144.
In de brochure SD 172 Ni worden de verschil
lende genormaliseerde beschermingsgraden, 
alsmede de beproevingen op dit gebied uit
voerig behandeld.
Brochure verkrijgbaar bij Eberhard Bauer 
(Nederland) B .V ., Zuiderm olcnweg 7, 
Amsterdam-1018.

Incotrans Germany op 1 april van start ge
gaan
Zoals eind verleden jaar reeds werd aangekon- 
digd, zijn per 1 april alle activiteiten in West- 
Duitsland van Atlantic Container L ine, Care 
Line en ICT Bermuda/M exico officieel door 
Incotrans Germany GmbH overgenom en. Tot 
op die datum werden deze activiteiten door 
Vereinigte Ubersee Verkehrs GmbH waarge
nomen.
De vroegere Incotrans Transport-Gesellschaft 
GmbH en zijn short-sea agenten -  Ellerman



(Portugal), Meri (Finland) en Merzario 
(M idden-Oosten) -  zijn met Incotrans Ger- 
many GmbH gefusioneerd. De nieuwe organi
satie omvat eveneens de Königsfeld groep die 
gespecialiseerd is in de Rijnvaart, opslag in 
pakhuizen en wegtransport.
Al deze onafhankelijke maatschappijen werden 
door deze nieuwe regeling onder een handels
naam sam engebracht. Voorlopig zullen be
paalde afdelingen van de Königsfcld groep 
echter onder hun eigen naani blijven voortwer- 
kcn.
Hoofddoel van het Incotrans beleid is de eigen 
belangen in de scheepvaart te beschermen. Een 
woordvoerder in Düsseldorf verklaarde dat de 
maatschappij haar image als Noord-Amerika 
specialist verder wil uitwerken.
De hoofdzetel van de nieuwe organisatie is in 
Düsseldorf gevestigd met bijkantoren in Frank- 
furt. M annheim, Stuttgaft, Neurenberg, Miin- 
chen, Keulen en Kehrl.

Gids voor verfkeuringen. Tweede herziene 
druk
Samengesteld door Drs. M. N. M. Boers, 
Verfinstituut TNO , in sam enwerking met de 
Commissie Keuringsmethoden van de V ereni
ging voor Verfresearch.
De opzet en uitvoering van deze tweede druk 
van de Gids zijn gelijk aan die van de eerste, het 
aantal onderwerpen is echter belangrijk uitge
breid, en bovendien is de oorspronkelijke tekst 
waar nodig aangevuld of bijgewerkt.
In totaal worden nu van 41 verfeigenschappen 
achtereenvolgens een omschrijving gegeven, 
de praktische betekenis uiteengezet en de be
langrijkste bepalingsm ethoden in het kort be
handeld.
Tevens worden leveranciers genoemd van de 
benodigde keuringstoestellen en andere hulp
middelen.
Tenslotte bevat deze tweede druk een numeriek 
gerangschikte lijst van alle 210 nonnen die in 
de tekst worden besproken.
Formaat 21 x 29,5 cm (A4), 102 blz.
Prijs ƒ  5 5 ,-  excl. 49f BTW en verzendkosten. 
Te bestellen bij V erfinstituut TN O , Postbus 
203. Delft.

American Bureau o f Shipping classes 116 
vessels in March
The American Bureau o f Shipping classed 116

new vessels during March. Included in this 
total are fourteen cargo carrying vessels, two 
offshore mobile drilling units, twenty work 
boats, five trawlers, and 75 vessels o f other 
types.

Lloyd’s Register surveys largest base slab 
concreting operation ever carried out in Bri
tain for Ninian G roup’s gravity platform  
building at Loch Kishorn
Howard Doris Limited have com pleted, unler 
L loyd’s Register survey, the base slab o f  the 
£ 60 million Ninian Central Platform after 
what is believed to be the largest continuous 
structural slab concreting operation carried out 
in Britain.
The platform is the largest concrete gravity 
platform in the world and L loyd’s Register is 
the Certifying Authority with responsibility for 
design appraisal, shop inspection of all steel
work and pre-cast concrete elem ents, site con
struction survey, towout to the Ninian Field 
and emplacem ent.
The base slab concreting operation took ten 
days and Howard Doris poured a total o f 6,500 
cubic metres (14,950 tonnes) o f concrete to 
form the last of the eight outer segments and the 
centre part of the base. The segment required 
2,500 cubic metres (5750 tonnes) o f concrete 
and the centre pour, 4 ,000 cubic metres (9,200 
tonnes).
The steel reinforced circular base slab is 140 
metres in diam eter and up to two metres thick. 
Some 5,000 tonnes Of s'tppl reinforcing bars are 
embedded in the slab.
The platform will require 150,000 cubic metres 
o f concrete before completion and work is al
ready in progress on som e o f  the walls.

Aanzienlijk w insttoenam e bij DFDS
Zowel omzet- als winstcijfers van de Deense 
rederij DFDS Seaways hebben in 1975 een 
aanzienlijke groei te zien gegeven, aldus werd 
onlangs bekend gemaakt. De ontzet steeg vorig 
jaar van Dkr. 596,4 miljoen tot Dkr. 715 mil
joen , terwijl het bedrijfsresultaat toenam met 
Dkr. 39 miljoen van Dkr. 15.2 miljoen in 1974 
tot Dkv. 54,4 miljoen in het vorig jaar. De 
Raad van Comm issarissen heeft een uitkering 
aan de aandeelhouders van 6 procent dividend 
aanbevolen.
DFDS onderhoudt vracht- en passagierslijn-

diensten zowel op de Noordzee tussen Enge
land en Denemarken, op de M iddellandse Zee 
tussen G enua en verschillende havens in 
Spanje en Tunesië, als tussen Denemarken en 
Noorwegen.
Daarnaast worden nog enkele speciale vracht- 
lijndiensten onderhouden.
De rederij heeft een drietal redenen aangegeven 
voor de ondanks het ongunstige economische 
klimaat zeer goede bedrijfsresultaten in 1975. 
In de eerste plaats worden nu de vruchten ge
plukt van een rationaliseringsproces, dat reeds 
drie jaar geleden op gang is gekomen. In de 
tweede plaats het in werking treden van een 
bedrijfsexploitatiesysteem, waarbij officieren 
en bemanning van ieder schip in veel grotere 
mate verantwoordelijk zijn voor de rentabili
teit. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat er 
een aanmerkelijke besparing is geweest op re
serveonderdelen, terwijl door een goed onder
houd de schepen voor hun jaarlijkse onder
houdsbeurten slechts enkele dagen in plaats 
van weken in het dok doorbrachten. De derde 
reden voor het gunstige bedrijfsresultaat is vol
gens DFDS haar marketing inspanning zowel 
in Denemarken en Engeland als in overige Eu
ropese landen om de Noordzee-, M iddellandse 
Z ee-, en Inter-Scandinavische routes te propa
geren.
Gelijktijdig met de bekendmaking van de jaar
cijfers deelde de directie van DFDS mee dat er 
inmiddels onderhandelingen gaande zijn met 
diverse scheepswerven over de bouw van een 
nieuw roll-on/roll-off passagiers- en vracht
schip, dat ingezet zal worden op de-Harwich- 
Esbjerg route. Dit schip zal, hoewel het groter 
wordt, veel overeenkom sten vertonen met het 
vlaggeschip van de rederij, het 12.200 metende 
m .s. Dana Regina.
De tekeningen voor een tweede nieuw schip, 
dat ingezet zal worden op deze drukke Noord- 
zeeroute, zijn reeds in een vergevorderd sta
dium.
Tenslotte werd bekend gem aakt dat het enige 
jaren geleden gestarte management- 
adviesproject van DFDS de aandacht heeft ge
trokken van verschillende reders, zowel in De
nemarken als elders. Een gevolg daarvan is dat 
DFDS thans een afdeling heeft opgericht, die 
onder de naam Dana Consult haar ervaring en 
know how aan andere rederijen aanbiedt. Dana 
Consult aeeeandinavische rederijen.


