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Een akkoord dat geen akkoord kan zijn
Aan het begin van de tweede helft van dit
jaar was het het W esten nog altijd niet
gelukt om een einde te maken aan de R us
sische vrachtonderbiedingen in de lijn
vaart. Dit euvel, gepaard gaande met de
alarmerende berichten over verdergaande
massale uitbreiding van de Russische
staatskoopvaardijvloot, heeft onder de
Westerse reders een toenemende be
zorgdheid gewekt. Zo in juli leek daar
enige verademing in te komen, toen be
kend werd dat Karl Bakke, de voorzitter
van de Amerikaanse Federal M aritim e
Commission (FM C), in Moskou een ak
koord had getekend met de Russische
scheepvaartautoriteiten, dat in de ge
schiedenis van de w ereldscheepvaart be
kend zal staan als het ’Bakke-agreem ent’.
Veel’agreem ent’ was het echter in feite
niet, ook al leek de aanzet hoopgevend.
De Russen verklaarden hun bereidheid om
lid te worden van de conferences - dat was
eigenlijk nog het enige positieve - op
zichzelf echter geen nieuw e stap, omdat
vele Russische lijnen al in conferenceverband varen. Op de Atlantic en Pacific
zouden de Russen voortaan hun vracht
prijzen op het peil brengen van de vrachten
van de laagste onafhankelijken, d.w .z.
niet bij de conference aangesloten reders,
ook wel ’outsiders’ genoemd. Zoals een
directielid van de Hapag-Lloyd al enkele
dagen na het ’agreem ent' verklaarde, was
dit een vrijwel onmogelijke afspraak. De
tarieven van de ’outsiders’ zijn op de di
verse trades aan zeer grote schom m elin
gen onderhevig, die zich overigens van
dag tot dag kunnen voordoen. Het is een
grote praktische onmogelijkheid om van
wie dan ook te verlangen, dat de vaste
(sic) tarieven op het peil worden gebracht

van deze hevig op en neer gaande schaal;
wij praten tenslotte over vrachttarieven en
niet over dagkoersen van de een o f andere
valuta.
Het is Bakke vooral kwalijk genom en, dat
hij zo gemakkelijk zijn handtekening heeft
gezet onder een stuk vol met vreemde en
onbegrijpelijke clausules; hij had er veel
beter aan gedaan eerst even contact op te
nemen m et, laten wij het m aareerlijk zeg
gen, mensen die meer terzake kundig zijn.
Het was trouwens überhaupt beter ge
weest wanneer hij vooraf - en niet daarna
- het westen had ingelicht over zijn stap
pen.
Nu werden de Europese reders plotseling
geconfronteerd met een stuk, waarvan
boze tongen al hebben beweerd, dat het in
wezen een Am erikaans-Russisch onder
onsje is, een aantijging die niet geheel ten
onrechte is, als men bijvoorbeeld ziet wat
de Russen en A merikanen met elkaar af
spreken op het gebied van vrachten voor
het vervoer van Noordamerikaans graan
naar de Sowjet-Unie.

gegeven dan wat vage toezeggingen over
het nut van verdere besprekingen.
Inmiddels zijn een ieder die nog hoopvol
was gestemd de schellen wel van de ogen
gevallen, toen kortgeleden A rthur Novacek, de directeur van M orflot A m erica, uit
de doeken d eed , dat er voorlopig van R us
sische zijde niets zal veranderen. Het is
niet deze Novacek merkwaardig gesteld.
Tot voor enkele maanden was hij nog de
hoogste baas van de Amerikaanse rederij
Seatrain, die o.m . naast de bestaande zee
verbindingen een landbrug-route door de
Verenigde Staten exploiteert. In de vaargebieden die Seatrain bedient, wordt zeer
zeker concurrentie uitgeoefend door on
derbiedende Russische lijnen, o.a. van
een van de grootste divisies: de Far Eastern Shipping Company (FESCO). Geen
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M aar goed, er was althans een dialoog in
Moskou geweest en dat was al heel wat.
Terloops zij hier nog gewezen op de bij
eenkom st die ongeveer een maand daar
voor in Leningrad werd gehouden tussen
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principe was voorzien in het ’Bakkeagreem ent’, zo roept hij het ’W esten’ toe.
Hij vindt dat men dat ook in gem oede niet
van de Russen mag verwachten. Immers
in de westerse conferences vinden nog zo
veel knoeierijen plaats met ondergestoken
rabatten en andere ’m isbruiken’ en zolang
daaraan geen einde kom t, zullen de Rus
sen zeker niet iets aan hun tarieven gaan
doen. Ja, ze zullen ze m isschien nog meer
laten zakken, als blijkt dat zij nog meer
van deze westerse misbruiken te lijden
krijgen.

Arthur N ovacek, w eggekocht.

w onder dus dat Novacek behoorde tot de
genen, die zich vaak in zeer kritische zin
over de Sowjet scheepvaartpolitiek u itb e
ten.
Plotseling echter wordt Novacek door de
concurrerende Russen
’w eggekocht’,
waaruit blijkt dat zij best m et de erkende
W esterse ’spelletjes’ mee kunnen doen.
N ovacek wordt door hen aangesteld als
directeur van M orflot A m erica, de Russi
sche m aatschappij, die in de Verenigde
Staten de agenturen van FESCO en enkele
andere Sow jetverbindingen behartigt. En
luistert: eensklaps spreekt Novacek 'R u s
sisch’, dat wil zeggen, hij verdedigt met
vuur en passie het standpunt van zijn prin
cipalen, zoals w elisw aar te verwachten
was, maar dat toch te denken geeft over
zijn oprechtheid in het algem een. En wat
heeft Novacek gezegd? Rekent u er voor
lopig m aar niet op, dat de Russen hun
tarieven zullen om hooghalen, zoals in

Deze slim m igheid had Karl Bakke al
evenmin voorzien. W at de Russen nu
doen is in wezen hetzelfde als zij in hun
loutere politiek bedrijven: zij geven de
tegenpartij de schuld van iets, dat deze
tegenpartij alleen maar heeft gedaan om
zich tegen hen, de R ussen, te bescherm en.
Er zullen wel degelijk op grote schaal ra
batten onder de tafel zijn uitbetaald; de
westerse rederijen op de Pacific (w aar dit
verschijnsel met name plaatsvond en op
een gegeven ogenblik zelfs leidde tot het
uiteenvallen van twee grote conferences)
moesten een tegenm aatregel nemen om
hun klanten die naar de onderbiedende
Russen overliepen te binden. Van rege
ringszijde werd in het geheel niets onder
nom en, als men tenslotte de missie van
Bakke buiten beschouw ing laat (m aar die
sorteert dus kennelijk ook geen effect). De
geheim e
rabatten
brachten
de
conference-reders aan de rand van een
heilloze vrachtenoorlog. Nog enkele stap
pen verder en deze zou op volle schaal zijn
ontbrand m et alle ram pzalige gevolgen
van dien. Sager van de Hapag-Lloyd heeft
gew aarschuw d, dat ook op de Europese
trades vrachtenoorlogen kunnen losbars
ten, als de Russen m aar blijven doorgaan
met onderbieden en hier van officiële zijde
niets tegen wordt ondernom en. Hij, Sa

ger, gelooft overigens, dat juist de A m eri
kaanse reders, die ten dele van overheids
gelden leven, de eerste slachtoffers van
zo ’n oorlog zouden worden.
G oed, w anneer het laatste hoongelach
over het ’B akke-agreem ent’ in Moskou
zal zijn verstorven, zal het westen inder
daad iets m eer moeten doen, dan alsmaar
herhalen dat gem eenschappelijke actie
vereist is. Er zal dan inderdaad z o ’n actie
moeten worden ondernom en. De aanwij
zingen zeggen, dat het verlangen daartoe
bij een land als W est-D uitsland sterker
leeft dan bijvoorbeeld in Engeland. Daar
heeft kortgeleden nog de staatssecretaris
C linton-D avies verklaard, dat er ’stappen
in de goede richting’ zijn gezet. Waartoe
hij dan het 'agreem ent’ en de besprekin
gen van de CENSA in Leningrad rekende,
beide, zoals wij nu w eten, contacten die
voorlopig nog niets hebben opgelost. In
W est-D uitsland
liet
m inister
Kurt
G scheidle iets meer gespierde taal horen,
m aar dan met een bijzonder accent.
W est-D uitsland, zo zegt hij, heeft recht op
een haar toekom end deel van het transportgebeuren en zal dit recht desnoods af
dw ingen. M aar zodra men over delen gaat
spreken, gaan de gedachten uit naar bilate
rale verdragen en het is ook in die hoek
waarin Bonn het voornamelijk schijnt te
zoeken. Echter bilaterale verdragen zijn
nu niet bepaald een voorbeeld van een
gem eenschappelijk optreden, ook al heeft
onlangs de Europese Gem eenschap nota
bene zelf de weg van de bilaterale akkoor
den als ’een van de oplossingen van deze
problem atiek’ naar voren geschoven. Wij
zullen zien hoe lang het geduld in het
westen onder reders en andere belangheb
benden nog duurt.

De J.

Boekaankondiging:
Ter gelegenheid van het 150-jarig
bestaan van het korps van officie
ren van de Technische Dienst der
Koninklijke M arine zal de V er
eniging van O ud-O fficieren van
deze dienst binnenkort een ge
denkboek uitgeven. De otnvang
zal ca. 250 bladzijden zijn en het
wordt gebonden in m arine
blauwe band met gouden op
druk. Het zal w etensw aardighe
den bev atten over personen die in

de bestaansperiode van het korps
een rol hebben gespeeld, alsm ede
verhandelingen over de invoering
van het scheepsstoom w erktuig
bij de K .M ., de opleiding van of
ficieren T .D . enz.
Het boek zal niet in de boekhan
del verschijnen, m aar de boven
genoem de vereniging schrijft ons
dat het wel bij voorintekening is
te verkrijgen door overschrijving

van een bedrag van ƒ 2 5 ,- op gi
rorekening 3.598.729 t.n .v . de
penningm eester C om m issie G e
denkboek
T .D .-K .M .,
Beresteynstraat 1 te V oorschoten. Op
de girokaart verm elden ’G e
denkboek T .D .-K .M .’. Het zal
dan franco w'orden thuisbezorgd.
De voorintekening sluit op 15 ok
tober 1976.
Kr.

ROLL ON ROLL OFF SHIPS AND SECURITY
BY M . H U T H E R 1 J. GOUTTERATEL2), and J. ENG ERRAND )
1 - Introduction
The constant increase of the exchanges
between countries leads people to design
new types o f ship with the aim of saving
time during commercial exchanges. A
simple analysis o f maritime transports
shows that important tim e is lost in har
bours for loading and unloading opera
tions. The econom ical im portance of this
time increases with ship speed increase
and developm ent of short distance lines. If
one looks at the goods transportation
chain, one will find that lorry travels are in
general necessary once or m ore times. To
save handling and ship unloading time,
two solutions are nowaday accepted as
vital. One solution is the containerization
which saves handling time and seems to be
well adapted to long distance lines which
implies several days o f voyage. The se
cond solution is the transportation o f the
lorries them selves preventing any hand
ling between m anufacturer and consum er.
To answer to the problem raised by the
second solution, a new type of ship has
been designed and called Roll on Roll off
ships.
The general arrangem ent o f the ship is
somewhat particular due to the fact that
trailers must circulate easily from quay to
stowage place on board. This condition
forbids classical arrangem ent with holds
and hatch coam ings. The ship is generally
provided with ram ps which allow direct
access from ground to a main deck situa
ted above the water line. Large openings
are commonly located aft or forw ard and
high clearance between decks is imposed
by trailers dim ensions. The main deck is
situated above, but as near as possible, to
the water line so that the ship is provided
with an upper deck which can also receive
wheeled loads. In the tw eendeck, the ne
cessity of an easy horizontal m ovem ent of
1) Naval Architect - Principal Sur
veyor. Head of Ship Research and R egula
tion Section, Rules & Regulations
Department
2) Naval Architect - Principal Surveyor,
Head o f International Convention Sec
tion, Rules & Regulations Departm ent,
3) Naval Architect - C hief Surveyor, Head
of M achinery Departm ent.
Publicatie van Bureau V eritas, Parijs, mei
1976
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trailers or lorries impedes the presence o f
transverse and longitudinal bulkhead. The
upper deck is then supported by transverse
girders with span equal to the ship
breadth. In the following paragraphs, we
shall deal more in detail with the problem
o f structures, strength and o f security rai
sed by such a particular arrangement.
T he'characteristics o f the load composed
of vehicles with a centre o f gravity relati
vely high and difficult to secure, the pre
sence on board of the drivers raise another
set of difficulties to be solved. Passengers
on board implie the application of certain
international conventions relative to stabi
lity without or with damage. Securing o f
the trailors needs a rather soft behaviour of
the ship at sea.
We draw the attention of owners and de
signers to the problem of the ship beha
viour on rough sea which governs the
capability of the ship. Various examples
are known o f ships which needed large
m odification to allow them to follow their
service on the line for which they have
been bought.
An analysis o f the transverse motion pa
ram eters perform ed at the time of the de
signing or before buying the ship would
have prevented these troubles and a lost of
money for the owners. Bureau Veritas has
got some experience in this field and deve
loped com puter programmes which per
mit estim ation of the ship behaviour in

rough sea. More information about these
sophisticated but commonly used methods
can be obtained in the publication [1, 2],
Transverse motion and security of the ship
are governed by stability characteristics so
we shall begin our presentation by this
point.
2- Stability
As for any other type of vessels, stability
of Ro-Ro ships is to be investigated, as far
as it is one of the main matters governing
the general security. Furtherm ore, Ro-Ro
ships involve some particular stability in
vestigations due to the special cargoes,
vehicle and sometime passengers.

2.1 - Intact stability
If not provided otherwise by national ru
les, one must apply the intact stability
standards o f the IMCO Resolution No. A
167. They imply the computation of the
righting lever arm curves on still w ater for
the considered loading conditions. These
curves must comply with a definite num 
ber o f criteria which do not only concern
the initial metacentric height G M , but the
shape of the GZ curves themselves. This
m atter will not be developed here, howe
ver one point is to be emphasized. This
IM CO Resolution which is provided for
ships under 100 meters length, is used for
ships o f any length in a very large number
of countries.

Figure / - High GM value associated with bad GZ curve leading to bad stability and hard
roll motion.

Figure 2 - Small value of GM with good GZ curve leading to good dynamical stability
and acceptable roll motion for the structure.

The criterium which is more commonly
considered is the value of the metacentric
height GM which must not be lower than
0,15 m. A common practice of designers
is to try to obtain loading conditions so
that the GM value is as high as possible in
order to increase the intact stability. On
the subject, two observations may be for
mulated and kept in mind. First a good
value o f GM is certainly a necessity, but it
is not a sufficient condition. The most
important condition is a good GZ curves
according to 1MCO criteria for example.
Secondly the cargo o f Ro-Ro ship is parti
cularly sensible to transverse accelera
tions. High values o f GM lead to short pe
riods of rolling, i.e ., high values of rolling
accelerations which may be the cause o f
l-rraking o f vehicles lashing and securing
devices with the catastrophic consequen
ces one can image easily.
It is necessary to find a correct average for
the GM value, involving special stability
investigations, as Bureau Veritas can do
under request, involving ship lines, loa
ding condition and navigation areas (figu
res 1-2).
To be noted that for some vessels, the
rolling period is small enough to be out
side the range of wave periods. In this
case, accelerations can remain to an ac
ceptable level and it is to note that an
increase o f the rolling period can lead to
more severe rolling conditions.
As a first conclusion to intact stability,
Ro-Ro ships need generally a special in
vestigation according to the service condi
tions. A particular care m ust be taken by
owners in order to provide a sufficient
num ber o f various possible loading cases
5S0

and to give to the M aster sufficient infor
mation to estimate the characteristics of
the loading conditions to adjust ballast fil
lings.
2.2 - Damage stability rules
Dam age stability investigation depends on
the fact that the Ro-Ro ship is considered'
as passenger ship or not. We shall first
look at the conditions which determine the
type o f the vessel.
It must be underlined here that lorry dri
vers are now universally considered as
passengers. This point is very important
and influences the whole study. Some
years ago, some Governments did not
consider vehicle drivers as passengers.
This position was based on the fact that
drivers cannot be old people, babies or
women and that they were able to help the
crew in case o f emergency. This point o f
view has been strongly discussed within
the 1MCO Subcommittee ’Stability Sub
division and Load Lines’ (London) and
finally refused by the m ajority of the
M embers. The final decision has been ba

sed upon the definition of the passengers
given in the SOLAS 1960 Convention
(Rule 2, Part A, Chapter I): ’A passenger
is every person other than:
(I) The M aster and the members o f the
crew or other persons employed or enga
ged in any capacity on board a ship on the
business o f that ship; and
(II) A child under one year o f ag e’.
So lorry drivers are passengers and if the
ship intends to carry more than twelve
passengers (including lorry drivers), she is
considered as a passenger vessel and must
deal with the corresponding rules. Never
theless, due to the ’special type of passen
gers’ represented by drivers, some relaxa
tions to the rules will be accepted, concer
ning large doors in cargo holds for exam 
ple, as we shall see later.
If the ship does not intend to carry more
than twelve passengers, she is considered
as an ordinary cargo vessel. Therefore ru
les in forces require only four watertight
bulkheads:
collision bulkhead,
two bulkheads bounding the machinery
space,
- aft peak bulkhead.
If the ship is provided with a normal type
b freeboard’, no subdivision or damage
stability study is required.
N evertheless, due to the particularity of
Ro-Ro- ships which have a wide open
tweendeck, anyone will consider that a
sufficient subdivision is of first interest.
Due to the non-existence of transverse wa
tertight bulkhead in the tweendeck, the
ship generally will not survive to the
flooding through the standard damage of
the SOLAS 1960 Convention (damage
from the base line without upper limit);
even if she is provided with a good number
o f watertight bulkheads below the main
car deck. The flooding of capacities leads
to an increase o f draft and consequently to
a flooding of the long tweendeck invol
ving the very swift loss of the vessel (fi
gure 3).

Figure 3 - Ro/R o vessel with no subdivision in the tweendeck - Standard damage
SOLAS 1960 - No chance to survive.
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2.3 - Evolution o f damage stability rules

Figure 4 - R o/R o vessel with good subdivision including in the tweendeck

Standard

damage SOLAS 1960 - A chance to survive.

Such loss mechanism can be easily under
stood and have been confirm ed by small
scale models test and unfortunately by real
cases. Some m odels not provided with
watertight bulkheads in the tweendeck
have shown a loss sequence of about tw o
and a half minutes!
Therefore it is strongly recom m ended to
fit the Ro-Ro- ships with a sufficient num 
ber o f watertight bulkheads up to the upper
deck, which is allowed by the possibility
of large doors as hereafter explained (fi
gure 4).
The minimum num ber o f watertight bulk
heads as stipulated in Bureau Veritas Ru
les can be taken as a basis but we point out
that it is not automatically sufficient and
that a dam age stability investigation is ne
cessary for each ship to verify the efficien
cy. In evety w ay, they enable the ship to
remain afloat a longer tim e, which is of
first interesting for the crew.
Now, if due to the num ber o f people not
considered as crew , the ship is considered
as passenger Ro-Ro vessel, she must
comply with SOLAS 1960 requirem ents
for passenger ships, it will be the case for a
Ro-Ro ship designed to carry no 'ordina
ry' passengers but thirteen trailers with
drivers. H ow ever, as said before, some
relaxations are provided by 1MCO in the
document M SC X X X I/II (Annex II).
These relaxations concern large doors in
watertight bulkheads between holds and
permeabilities, and they w ill be supported
by Bureau Veritas acting on behalf o f a
Government, if not provided otherw ise by
national rules. Such large watertight doors
in watertight bulkheads may be provided
to facilitate the loading and unloading of
trailers and lorries o f the Ro-Ro passenger
ships (figure 5). T his disposition is well
appreciated by designers and owners.
However, it is to note that such doors are
subject to several conditions concerning
the maximum num ber o f passengers (lorry
drivers) with relation to the area o f the
truck deck, th e position, the strength o f
the door and supporting structure and the
closing devices. In particular, these doors
must be closed at sea, the opening system

must not be provided with a remote controie; opening and closing the door must
be worked locally.
In calculation of damage stability, a very
important param eter is the permeability o f
the flooded com partm ents. Spaces inten
ded to carry vehicles m ust be assigned
with actual permeability value and not
with the conventional value of 0 .6 as sti
pulated in SOLAS 1960. This point re
mains under discussion at 1MCO to allow
an uniform interpretation and we shall not
develop this point here.
Such relaxations are of first important for
designers and owners and the evolution of
international IM CO rules will bring ano
ther possibility to Ro-Ro ships allowing a
general arrangem ent not possible within
SOLAS 1960.

This point concerns passenger Ro-Ro
ships which must comply with damage
stability rules. After many years o f discus
sion, a new Resolution has been adopted
by IMCO Assembly: Resolution A 265, as
equivalent to rules o f Chapter 11 o f SO 
LAS 1960 for passenger ships.
These rules are based on several theoreti
cal approaches including probabilities; we
shall not enter in details o f them but point
out the main new possibility which is offe
red. The rules allow to take into account
longitudinal watertight bulkheads in the
control o f stability criteria. We rem em ber
that SOLAS 1960 do not permit such con
siderations as far as only transverse bulk
heads are considered (figure 6). It is a
considerable improvement for shipyards
and owners who can design a ship with
relatively long longitudinal spaces for ve
hicles in the center part o f the ship, re
m em ber that the conventional dam age
obliged a minimum distance to shell o f
one fifth of the ship’s width.
Bureau Veritas has already implemented
the application o f new rules and in particu
lar , these rules can be used for a Bureau
Veritas classed ship if not provided other
wise by the flag national authorities.
These rules will be surely used m ore and

Figure 5 - W atertight doors of large dimensions allowed under conditions by rules o f
IM CO Doc. M SC X X X I/11 (Remote control forbidden) for passengers Ro/Ro vessels.

Figure 6 - A new design allowed by IMCO Resolution A 265 fo r passenger vessels!
(under the conditions stipulated by the rules of this Resolution)

more for passenger vessels and specially
for Ro-Ro passenger ships. H ow ever, un
til sufficient experience on these new dis
positions will be obtained, they involve a
large num ber of studies and computations
o f flooding cases, some ships have led to
computation of two hundred loading ca
ses. One can imagine the im portance for
the designer to have a good chain o f com 
puter program m es. Bureau Veritas, in par
ticular, has developed the M organe sys
tem which is well adapted to this type of
studies.

pressure. But for plates under a located
load, the problem remains more difficult.
The load which results from a wheel o f a
lorry or trailer cannot be considered as
concentrated load if optimization o f the
structure is considered. It is necessary to
look for the smallest possible thickness
due to steel cost and upper deck weight
influence on stability of the ship. For cal
culation the wheel load must be consi

dered as located on a given area at the
centre of the plate. Few theoretical or ex
perimental studies are available on the
subject. Bureau Veritas to set its rules
needed to perform a complete study and
work is followed to perfect them.
The first step has been to determ ine the
maximum possible load on a wheel and
the contact area between types and plates.
Contact area seems easy to be calculated
as far as it is function o f the load and the
tire pressure. But one must rem em ber that
generally the designer does not know all
types o f lorries or trailers the ship will
carry during her life. So Bureau Veritas
perform ed a statistical analysis from pu
blications on the maximum truck axle
loads, possible overloads, tire characteris
tics. This study has led to a relationship
between contact area and maximum load
for different type o f vehicles.
To calculate plate thickness, a First step
has been done by use of the Timoshenko
theory taking into account load conditions
and boundary conditions. This theory
considers an elastic behaviour of the plate
with small displacings. By comparison
with experimental tests and with existing
ship decks, it has been found that this

Figure 7 - General arrangement of a Ro-Ro ship - The transverse section shows the wide
tweendecks for trailers with long transverse beams.

3 - Strength o f structure
Security o f the ship deals with intact and
damage stability but also with structure
capability. W hat will be the feeling of an
owner of a ship complying with all inter
national security criteria, but not able to
carry the loads because a weakness of the
deck structures? The designer must de
termine a sufficiently strong structure and
finds him self in front of two opposite con
ceptions. He must find a com prom ise be
tween widest possible area to perm it an
easy m oving of the lorries and smallest
span of primary girders to limit material
weight and spare space which correspond
to girder web height. Another difference
when com paring with classical ships is the
type of loads which are applied to decks.
The loads are not spread over the deck but
concentrated under wheels of lorries
which position are not perfectly known.

3.1. - Deck plates and stiffetiers
For deck scantling one need to calculate
the thickness o f plates and modulus of
secondary stiffeners. The determ ination
of the thickness o f plates under uniform
loads has been studied for a long tim e and
a long experience is available when consi
dering shell plates submitted to water
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theory is not suitable. It permits to per
form comparison of plate behaviour under
different conditions but it does not give an
acceptable explanation of the experience.
The second step has been done with the
use of sophisticated finite elem ents pro
grammes which consider large displacing
and plastic strain. Calculations have been
performed on existing deck plates with
different values o f loads and plate dim en
sions. Results have shown that a plate of
10 mm under a 15 tons truck axle remains
in the elastic field of strains; but the verti
cal displacing is of the same order o f m ag
nitude than the plate thickness. This study
which has been performed by Bureau Ver
itas leads to set up Rules for scantling deck
plates o f Ro-Ro ships.
The calculations considered static loads,
but ship motion influence has been also
considered in rules setting [3]. In fact, due
to constant tire pressure o f the wheels, it
has been shown that the stresses on the
plates are fewly affected by acceleration
effect on loads.
For stiffeners, it has not been possible to
give Rules as it is usually understood. Due
to the fact that the stiffener load depends
on the number o f supported wheels, which
depends on the lorries and trailers arran
gement on board, each case m ust be con
sidered separately. Also the boundary
conditions to be considered in stress calcu
lations are function o f the type of connec
tion between stiffeners and girders and
frame dimensions. In fact, direct calcula
tions are necessary and Rules give indica
tions on the methods to be used and values
of admissible stresses which have been
determined on the same basis than adm is
sible stresses o f stiffeners supporting uni
form loads.

3.2 - Frame work
To obtain wide space, transverse frame
system is generally used. The structure
presents series of transverse frames with
large height and width (figure 7). These
frames, at the opposite of other ships,
have no transverse structures to help them
to present a good transverse rigidity. In
some ships, the fore part structure and the
machine casing aft are the only transverse
supports but in other dispositions the up
per deck is transversally free, in particular
when aft and bow doors exist. To establish
Rules, one m ust analyse all loads and be
haviour o f the structure. It is obvious that
all possible dispositions cannot be im agi
ned, so the m ore classical ones are consi
dered. Formulae are set up using strength
of material methods o f calculation and
some simplifications are introduced con
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Figure 8 - W hen rolling, trailers induce in the transverse rigs vertical and horizontal
loads.
sidering statistical value from experience,
for various parameters. To calculate stres
ses, loads are considered but also ship
m otion, for example rolling, by mean of
inclination induced transverse forces in
the frame (figure 8).
M oment and shear forces in frame mem 
bers can be easily obtained from formulae
of lonely fram e, but in the ship structure
all tweendeck frames are linked together
by means of the deck. The first Ro-Ro
have a rather strong bow structure and
casing machine aft, so that the deck could
be considered without possible transverse
displacing at each end. This consideration
leads to smallest transverse displacing of
the frames under transverse forces and al
lows a reduction of scantling. The coeffi
cient of influence has been set up in our
Rules after ships characteristic study. But
we draw the attention on the fact that now
aday new Ro-Ro disposition, in particu
lar with aft ramps and with bow doors,
presents a com pletely free transverse
tweendeck. In this case, it is not possible
to consider that any displacing restriction
and scantlings are resulting higher. The
iast im portant param eter in frame beha
viour is the way the frame is clamped to
the under deck structure. One must be
careful to obtain a good clam p of the verti
cal web in the lower shell rig. If this condi
tion is not realized, bending moments in
the frame have higher values which im
plies higher scantling and higher steel
weight.
Last point to calculate scantling is the
m aximum admissible stress. To fix this

value remains in fact the more delicate
point. One must rem em ber that calcula
tions which are performed with static
loads are conventional as far as at sea
loads are dynamic due to ship motion ac
celeration. However, to simplify calcula
tion static loads are only considered. A s
sociated with this simplified method, it is
given a maximum admissible stress which
is fixed after complete sophisticated stu
dies and analyse of the experience on
board of navigating ships. We point out
here, the fact that Rules are the association
o f loads, stress calculation method,
maximum admissible stress, which are a
whole that cannot be analysed by part.
As it has been said, Rules only can be
considered as classical disposition so in
particular cases direct calculations are ne
cessary. Also, due to some simplifications
in formulae, corresponding scantlings are
not optimized, and a direct calculation can
permit a better repartition of the steel. One
can ask why not use direct calculations
only and save the work necessary to set up
rules? In fact, direct calculations are per
formed by means o f bar mesh or finite
elements and to collect the necessary data,
one must know the scantling. Direct calcu
lations are a way to verify and optim ize the
scantling, rules remain the way to set up
the basic scantling.

3.3 - Doors and ramps
To be able to load rolling vehicles, it is
necessary to provide the ship with wide
doors and ram ps between the different
decks.
_____________

503

Doors represent from the naval architect
point o f view a difficulty as far as they are
holes in the shell. It is necessary to obtain
a good strenghtening o f the structure and
to assure a perfect watertightness.
The structural strengthening is obtained
by means o f fram ing which scantling is
easily determ ined by classical strength
calculations. The w atertightness is more
delicate to estim ate at the stage o f the
project. Designers know nowaday classi
cal dispositions for joints but the characte
ristics of the rubbers or plastics which are
used are very badly know n. In particular,
the maximum pressure supported without
leakage, which is the more important pa
ram eter, is rarely known. So the state of
the joint m ust be surveyed during the ship
life to determ ine its change before too
large wear.
Bow door scantling and about all securing
represent always a difficult point. Due to
its position a bow door is subject to worse
sea loads observed on board, which sea
loads are badly known. During last years
estim ation o f ship m otions by com puter
has been developed but relative m otions
and dynam ic pressures calculations re
main in the field of investigations due to
the com plexity o f the problems [1 - 3 - 4],
r v io o r n r o m o n f o

o f
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5om e m easurem ents at sea nave been also
done, but they show that the shape o f the
shell, the speed and the dim ension o f the
ship have a so great influence on the pres
sures that extrapolations to other ships are
hazardous. M easurem ents have given lo
cal pressure o f very high level (20 bars)
but for scantling it is necessary to have an
average equivalent pressure; the dynam ic
behaviour under dynam ic and im pulsive
pressures rem aining too difficult to calcu
late. One can consider that pressures va
lues and methods o f bow doors calculation
are not satisfactory.
For stern doors, it is more easy to estim ate
sea loads due to the fact that they are
quasi-static and of low level. We shall
only draw the attention of ow ners on the
fact that som e Ro-Ro ships need to navi
gate afterw ard. In such condition, the
stern door becom es a bow door and must
be strengthened. Som e dam age has been
observed on ships on which the afterw ard
navigation was not investigated for the
project.
The last particular elem ent to Ro-Ro ships
are the ram ps. Som etim es the stem -door
acts as a ram p to load and unload the ship.
The ram ps are to be calculated under static
loads o f trailers and lorries. They are in
general com posed o f large stiffeners
which com pose a com plete grillage. One
side oFthe ramp lies on the quay, the other
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Figure 9 - M aster’s responsibility?
Yes, the weight may be known. But where is the centre o f gravity? W here to put this
trailer on board? Which influence on the stability? Can the replies be given in a short
tim e with 40 trailers and 20 containers (plus cars and various cargoes!)?

side is articulated on the deck o f the ship.
W hen a lorry or trailer runs through the
ram p, the ship moves so the ramp is sub
ject to a com plex loading which induces
flexion and torsion in its elem ents. This
type o f structure must be calculated by
means of com puter program m es, the ramp
can be represented either by a grillage of
bars or a finite elem ent mesh. Such calcu
lations are nowaday com m on and easily
pSrloffiffitf
We have seen problem s of security o f the
ship and o f the structure, at sea owners
deal with questions o f security o f exploi
tation o f the ship.
4 - Security o f exploitation

4.1 - Responsibility
The old m aritime traditional point o f view
is that the M aster o f a ship is responsible of
this ship and her crew. Although it may
happen that som e people think it m ay be
not realistic, the M aster is considered as
fre e , with the liberty to act as requested for
the security. On the other hand, the new
types o f vessels and cargoes rise problem s
to the M aster, the main of which is gene
rally a lack o f inform ation in operational
conditions when speed is the first factor of
good service.
Ro-Ro ships present a characteristic case
o f such problem s with their random car
goes, small loading time setting difficul
ties to loading cases determ ination and
securing o f loads (figure 9).
Bureau Veritas people have attended se
veral national or international meetings
w here the problem s o f the responsibility
were discussed. There was never a totally
satisfying conclusion. It is said that 'the
M aster rem ains the responsible people
subject that . . . and here m any condi
tions may be underlined as hereafter.

4.2

- Loading cases and operations

A Ro-Ro ship must be swiftly loaded and
unloaded. The loads are o f very different
nature, passengers, vehicles (cars, trai
lers, lorries, . . . . ) , containers or general
cargoes (save bulk cargoes). The loads are
changing at each voyage and more and
more the theoretical ’loading plan ’ is esta
blished in a harbour office at the ’term i
nals’. In these conditions may we still say
thaf^hV A asferTrresp6hsib^e?°fle'cah'b'e
considered responsible only if he can
check that the loading plan is acceptable
(stability, etc. . .) and that the loading has
been executed in conformity with the
plan.
T hese conditions seem possible but in
practice they are not. The w eight of each
part o f the cargo can be known but the
centre of gravity position is generally
unknow n, in particular for lorries and con
tainers. So the centre o f gravity position of
the cargo is uncertain and one m ust re
m em ber that it is the main param eter for
stability control. Also the M aster or repre
sentative has a very short tim e to attempt
to check the loading plan and the actual
loading operations. W orse, sometime
there is no loading plan and it seems im
possible for the M aster to know the exact
stability o f his ship. He can only look at
the freeboard marks. . . .
Som e o f the discussions are in underway
in order to try to give more inform ation to
the M aster, uniform certificate for each
container, action of the lorries and trailers
com panies with national checking etc. . .
but one can understand easily that this
intricate questions will not receive an
answ er in the near future.
Therefore, it is strongly recom m ended to
the team designer-ow ner to establish a
loading booklet as com plete as possible

S tam

rem ovable
second d o o r

Figure 10 - Securing o f loads
How m any cables? W hich size? W here?
In which directions? No com plete m a
thematical answ er (N-B: some trailers
have been seen secured with 16 cables
or more)

Nat o f ccib laa

Figure 1 1 - Project hull doors, w ater level is so close!

with the m ost possible cargo dispositions
in order that all real loading cases will not
be far from one case o f the booklet, in
particular for stability checking.
Bureau Veritas has no responsibility con
cerning the subm itted loading case arran
gem ents, this is a m atter o f ownerdesigner only.

4.3 - Securing o f loads
To secure the cargo is another fundam en
tal point o f the security of the ship at sea. If
loading plans are established for pure con
tainer ships, w hich is possible due to stan
dardization, the situation is different for
lorries or trailers cargo. Each vehicle has
its own dim ensions and arrangem ents, so
it is difficult to determ ine how many
chains or cables are necessary and where
they can be fixed. Each loading is a parti
cular case. Furtherm ore, the securing is
not executed by the crew. This special job
is done by harbour team s and it has been
said that often they are not willing a crew
interference. So in our opinion a M aster’s
technical representative m ust be present to
overcheck the security.
The efficiency o f the securing depends
also on the characteristics o f the cables or
chains which are used. We point out that,
to our know ledge, these elem ents are not
subjected to any standard fixing m aterial,
size, num ber and disposition for this parti
cular use. It would be suitable that some
studies be m ade, at least, to have an idea
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of the m inim um securing acceptable for
typical lorries or trailers (figure 10). These
studies are now aday possible owing to the
better know ledge o f ship motions and
com puter forces calculation m ethods.
During ship’s life, chains and cables are
subjected to alternative loads, corrosion,
friction which are cause of wear. A survey
is necessary but the problem s rise when
change of elem ents becom es necessary. If
it is possible to provide a new ship with an
approved and tested set o f chains and ca
bles, how to find an equivalent chain after
years o f service, particularly considering
that a ship can be provided with two hund
red or m ore chains and cables.
A ll these considerations show that secu
ring o f lorries and trailers cannot be consi
dered 100% efficient. So it is recom m en
ded on Ro-Ro ships to protect doors in the
hull against eventual accidental shocks
caused by m oving trailers. Many vessels
have therefore the hull doors protected by
a net o f cables, a solution that Bureau
Veritas is supporting. The protection can
be also obtained by means o f a simple de
signed rem ovable second door (figure 11).

4.4 . —Fire protection
Fire protection o f Ro- Ro ships is a very
im portant item due to the particular nature
o f the cargo: cars or lorries liable to have
gasoline in their tanks and to contain other
com bustible m aterials.

The corresponding problem s have been
carefully studied during the last few years
by 1MCO and by Classification Societies.
At the time o f 1960 SOLAS Convention,
this question was not forgotten, but, due to
the rather small num ber o f such ships then
in operation (only passenger car ferries), it
was not considered possible to settle pre
cise regulations; accordingly the 1960
C onvention only recognized the fact that
the classical arrangem ent of main fire
bulkheads 40 m apart was not applicable
to the car spaces o f these ships and that
equivalent means o f controlling and lim i
ting fires should be requested for by each
A dm inistration. The first set o f regula
tions specifically applicable to passenger
car ferries has been given in IMCO R eso
lution A 122 in 1967 as an amendm ent to
the 1960 C onvention, now a part o f the
1974 Convention.
Basically, these regulations include:
- the fitting to A fire bulkheads and decks
to segregate the vehicle spaces from the
rem ainder of the ships so these vehicle
spaces becom e a m ain fire zone,
- the provision o f a fixed w ater spraying
system for the vehicle spaces. Detailed
requirem ents about this system are given
in IM CO Recom m endation A 123,
- The provision o f a ventilation system in
these spaces and, if there is no perm anent
fire watch in these spaces, o f a detection
system.
It is of im portance to note that the capacity
o f the water spraying system is very large
and consequently that means (drainage,
scuppers, etc. .) are to be provided for
avoiding dangerous accum ulation of w a
ter when the system operates.
M ore recently, IMCO has adopted Reso
lution A 327 intended to becom e an
am endm ent to the 1974 SOLAS C onven
tion and dealing with fire safety o f cargo
ships. In this docum ent vehicle spaces of
Ro-Ro ships have been specially consi
dered. Like for passenger vessels, vehicle
spaces will have to be separated by A fire
bulkheads and decks from the rem ainder
of the ship, although a lesser standard of
insulation is required. V entilation and de
tection system s are also required. For ex
tinction o f fire in vehicle spaces, Resolu
tion A 327 advocates a fixed gas sm othe
ring system such as a C 0 2 system with
rather high concentration (45%) and quick
release. H ow ever, as an alternative the
w ater spraying system such as required for
passenger car ferries is also accepted. O ur
strong feeling is that such a w ater spraying
system is more appropriate for this case
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namely due to the fact that, for a fire
appearing during loading or discharging
of car spaces, use of a C 0 2 system implies
previous closing o f all openings and this
causes delay for operation o f the system.
Other extinguishing system s such as high
expansion foam have been considered but
are not aware of suitable results o f expe
riences made in this field for vehicle spa
ces.
5 - Conclusion
Ro-Ro ships can be considered as sophis
ticated ships which security is delicate to
assure when considering the cargo. The
variety and nature o f the cargo, the diffi
culty to know exact weight and position of
centre o f gravity o f lorry, the necessity to
transport long drivers, are as many para
meters which make the design of such a
ship difficult.
Particular attention on the general arran
gem ent is necessary to assure good stabi
lity characteristics and fire protection. The

necessity to deck to support large concen
trated loads associated with the necessity
o f large span for main girders oblige many
times to verify the scantling by means o f
direct calculations with use of com puter
program m es.
H ow ever, instead o f these difficulties, the
flexibility o f such ships allows one to con
sider a quick developm ent in the near futu
re. Bureau Veritas will follow to play its
role as Classification Society in this field,
by means o f investigations o f new designs
and participations to international mee
tings to define better adapted standards for
these ships.
Port congestion is the recent phenomenon
which has em phasized the benefits of
Ro-Ro ships, which perm it fastest unloa
ding with reduced port facilities. Such
flexibility o f the ships, how ever, now rai
ses the question of how versatile the ports
must be, if their cargo handling capability
is to m atch that o f the ships which are
likely to use them. Some Ro-Ro ships are

now virtually designed around the equip
ment. It seems highly sensible that the
shore term inal operator should now be in
vited to join shipow ner and equipment
suppliers so that more o f the links in the
transport chain can be m atched more care
fully.
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NIEUWE UITGAVEN
MACHINKRY HULL IN TER A C TIO N - VIBRATIONS
Uitgave van Bureau V eritas, Parijs
Paperback 29,5 x 21 x 1 cm ., 191 blz., vele figuren.
De prijs wordt niet verm eld.
Informaties bij ir. L. J. C. van Es, H oofdvertegenw oordiger van Bureau Veritas in
N ederland, Gebouw ’U trecht’, Coolsingel 75 Rotterdam 3002.
Van de publicaties die Bureau Veritas ge
regeld uitgeeft is dit eigenlijk een sam en
bundeling van negen voordrachten o f pu
blicaties in vaktijdschriften tussen 1966 en
1974 van m edew erkers van het Bureau
Veritas, die het onderw erp M achinery
Hull Interaction-V ibrations behandelen.
De overwegingen die tot deze uitgave
hebben geleid worden het beste w eerge
geven in het voorw oord door de heer G.
Bourceau, m anaging director o f Marine
Departm ents van het Bureau.
Wij laten dit voorw oord alsm ede inhouds
opgave dan ook in zijn geheel hier vol
gen.
The past thirty years can be considered as
a revolutionary period fro m the poin t o f
view o f shipbuilding a nd shipping.
The rapid growth o f the world econom y
and the influence o f political events such
as the closing o f the Suez Canal led to
drastic changes in the pattern o f m aritim e
transport.
A s a result, new types o f vessels have
em erged, such as the fa s t container ships

and the giant tankers now commonly cal
led VLCC and ULCC.
A vailability o f modern experim ental and
theoretical research fa cilities based on
electronic techniques have allow ed a
deeper knowledge o f the phenom ena rela
ted to the actual loads and stresses which
affect the hull girder and its machinery.
The introduction o f welding accom panied
by recently developed calculation m e
thods (e.g. the fin ite elements technique
and the creation o f speedy, pow erful elec
tronic com puters) have allow ed a consi
derable revision and a lowering o f the
steelwork scantlings.
The consequence was the significant in
crease o f flexibility o f ship's hull structu
res. B ut on these bigger and bigger and
m ore a nd more flexible structures have
been installed more and more pow erful
propulsive plants characterized by shorter
a nd much stiffer line shaftings.
In fa c t, the above m entioned phenom ena,
which were based on econom ic factors,
have led to an unavoidable incom patibi

lity between the flexibility o f steel-work
and the stiffness o f line shafting as well as
to the appearance on board ships o f still
more freq u en t and more annoying pheno
mena or troubles related to ship vibra
tions.
In fa ct, static and vibratory phenom ena
are interconnected and each exerts an in
flu en ce on the other.
So, as time elapsed, and during the opera
tion o f newly delivered ships, troublesome
problem s adversely affecting the beha
viour o f m achinery and ships’ steel-work
started to occur.
These problem s concerned the behaviour
o f stern gears, main Diesel engines
crankshafts and their bearings, as well as
the main gearings o f turbine driven ships.
The consecutive researches and investiga
tions, aim ed at fin d in g the reasons fo r the
troubles and proposing practical solu
tions in order to assure the norm al opera
tion o f the concerned vessels, quickly led
to the conclusions that the problem s o f the
influence o f hull deform ations adversely

affecting the correct behaviour o f propul the results obtained . show that the ap
sive plants are the origin o f these troubles. proach adopted was right. They amply
It soon became obvious that, in the past, demonstrate the necessity o f correctly as
not enough attention was devoted to the sessing the mutual interdependence o f d if
problem o f interaction between the pro ferent phenomena affecting such complex
pulsive equipment and the hull structure. technical creations as ships i f their normal
In addition to the interaction between sta operation is to be expected.
tic phenomena affecting both hull and ma The examples o f integral theoretical stu
chinery. vibratory problems have also dies related to static and vibratory phe
been more and more frequently encounte nomena (free and forced vibrations exci
red leading to the emerging philosophy fo r ted by hydrodynamic excitations) together
the necessity o f simultaneous treatment of: with the established chain o f the calcula
hull and machinery,
tions concerned are also included in this
and static and dynamic phenomena occur  publication,
ring on ships.
I am pleased to have this opportunity to
Hence a new branch o f technology was express my thanks and congratulations to
born the task o f which is to corr ectly as  my colleagues. the authors o f these papers
sess and ascertain the exact respective as well as those not mentioned here: I wish
boundary and contact conditions at the especially to thank Mr. G. VOLCY who
border o f both partners in play, thus ena assisted me when I started these studies
bling the peaceful and harmonious exis some fifteen years ago and who, thereaf
ter, took over with fu ll enthusiasm and is
tence o f the partner s involved .
now a respected member o f the internatio
So we thought it was useful, on the basis o f nal circle dealing with these researches. I
the cases experienced, to present a sum think this is the most appropriate place to
mary o f the efforts spent by Bur eau Veritas congratulate Mr. G. VOLCY fo r the
in the struggle against these difficulties Vice-Admiral E. L. COCHRANE’S award
and to show ho w the researches were car recently presented to him by SNAME for
ried out. which resulted in a philosophy the best paper delivered during the past
establishing a rational integral treatment year before a section o f the Society,
o f encountered static and dynamic phe
nomena affecting ships and their machi Aldus de heer B ourceau.
Het boek be vat de volgende voordrachten:
nery.
The exam ples o f trouble cases presented
and analysed, chosen fro m previously p u 
blished papers, the solutions accepted and

1. Forced vibrations o f hull and rational
alignm ent o f propeller shaft, (NTM 1967

Paris), G . C . Volcy.
2 . Vibratory behaviour o f elastically sup
ported propeller shafts, (IM AS 1973 L on
don), G. C. Volcy and J. Ousof
3. Some aspects o f behaviour in service
o f crankshafts and their bearings, (ATMA
1966Paris) G. Bourceau and G. C. Volcy
4 . Crankshaft and its curved alignm ent,
(S .T .G . and A. Te. Na 1972 VeniccT rieste), G. C . Volcy and A. Trivouss.
5. Damages to main gearings related to
shafting alignm ent, (IM AS 1969 Lon-'
don). G. C. Volcy.
6. Deformability o f the hull steel-work
and deform ations o f the engine room of
large tankers, (B .T .B .V . 1973 Paris), G.
C. V olcy, H. G am ier and J. C. Masson.
7. Forced vibrations resonators and free
vibrations o f the hull, (NTM 1969 Paris),
G . Bourceau and G. C. Volcy.
8. Investigations o f free and forced vibra
tions o f an LNG tanker with overlapping
propeller arrangem ent (SNAM E 1973
New York) K. Restad, G. C. Volcy, H.
G am ier and J. C. Masson.
9. Chain o f static and vibratory calcula
tions o f propulsive plants and engine
rooms o f ships (ATM A 1974 Paris), G. C.
V olcy, H. G arnier and J. C. M asson.
V oor ieder die met deze m aterie heeft te
maken een bundel papers die waard zijn
om in bezit te hebben.

Prof. ir. J. H. Kr.

Gas Turbine Engine Room Guidelines are published
The third o f a m ost valuable set o f guideli
nes for developing a ship’s engine room
for high operability and low fuel consum p
tion has been developed by The Society of
Naval Architects and M arine Engineers.
The first two bulletins were concerned
with steam tuibine plants and diesel
plants, and now the bulletin on marine gas
turbines rounds out the trilogy.
This is SN A M E’s latest publication, and it
will be o f help to marine engineers and
plant designers in determ ining the perfo
rmance of marine gas turbine propulsion
systems. This report is applicable to both
the aircraft derivative and industrial gas
turbine.
The work was prepared by Professor Jens
Holm for Panel M-15 (Heat Balance) o f
the ships’ M achinery Com m ittee, and it
follows the same format o f the two earlier
bulletins. It is designated Bulletin 3-28,
S. er W. - 43e jaargang no 1 9 -1 9 7 6

’M arine Gas Turbine Perform ance Practi
ces’* and has a length o f 62 pages.
Beginning with standard definitions for
various term s, atm ospheric conditions and
fuels found in the marine environm ent, the
Bulletin com pares the perform ance o f gas
turbines o f all types under these standard
criteria, as well as varying fuel and air
inlet conditions. Calculational procedures
are clearly set forth for determ ining all
aspects of engine perform ance, with many
o f them simplified by means o f figures and
graphs. Auxiliary equipm ent is covered as
well.
* Bulletin 3-28 ’M arine Gas Turbine Per
form ance Practices’ is available through
The Society o f Naval Architects and M a
rine Engineers, 74 Trinity Place, New
York, New York 10006 at $ 12.75 per
copy if payment accom panies the order
(Society M embers price is $ 8.50).
587

HET VERVOERSBELEID TEN AANZIEN VAN OOST EUROPA
In vervolg op het artikel in Schip en W erf'no. 15 -1 9 7 6 , pag. 468, publiceren wij nu
de versie van nir. W .G .A . de M eester, directeur van het Centraal Bureau voor de
Rijn- en Binnenvaart over het onderw erp ’De B innenscheepvaart’.

In de nota van het Contactorgaan N eder
lands Vervoers Overleg wordt in grote lij
nen aangegeven, w aardoor de positie van
vele vervoersondernem ingen in WestEuropa steeds m eer door de concurrentie
uit de Oostblok-landen wordt aangetast.
Voor de bepaling van het vervoersbeleid
ten aanzien van O ost-Europa is het van
groot belang vast te stellen of bij handha
ving van het huidige beleid de W esteuropese concurrentiepositie nog verder ver
zw akt wordt. Teneinde hierom trent een
standpunt, speciaal ten aanzien van de
binnenvaart, te vorm en, volgt hieronder
een kort overzicht van de huidige structuur
en problem atiek der W esteuropese bin
nenvaart.
W est-Europa kent een w aterw egennet van
18.000 km , w aarover een vloot van 10,5
m iljoen ton in 1973 400 miljoen ton lading
heeft vervoerd. De belangrijkste vervoers-

adei vaïï dïi wnlcïwegeïinet is <le Rijn,
hetgeen blijkt uit het feit, dat het zuivere
Rijnvervoer ongeveer 50% van het totale
vervoer uitmaakt.
De W esteuropese binnenvaart bevindt
zich op dit ogenblik in een crisis. Deze
crisis wordt veroorzaakt dooreen conjunc
turele en een structurele overcapaciteit in
tonnage. Een zekere conjuncturele over
capaciteit is in het binnenscheepvaartbedrijf niet te ontgaan. Dit vloeit voort uit de
om standigheid van een sterk w isselend ladingaanbod in de loop van m enig jaar,
waarbij de vraag naar scheepsruim te sterk
wordt beïnvloed door de w aterstand. De
structurele overcapaciteit vindt zijn oor
zaak in het feit, dat door m odernisering
van de vloot de vervoerscapaciteit aan
merkelijk is vergroot, terwijl vele econo
misch verouderde schepen, welke even
wel technisch nog bruikbaar zijn, in de
vaart zijn gebleven.
De hierboven aangegeven situatie heeft
ertoe geleid, dat door Frankrijk, België,
Nederland en Duitsland voor het binnen
lands vervoer te w ater o.m . vrachtverdelingsregelingen en /o f prijsregelingen zijn
getroffen. In het grensoverschrijdend ver
voer bestaat, met uitzondering van het
belgisch-frans vervoer v.v. niet via de
Rijn, volledige vrijheid en gelijkheid van
vaart, d .w .z . vrijheid tot het verw erven
van vracht en vrijheid van vrachtstelling.

G ezien het feit, dat de rentabiliteit in de
binnenvaart over de gehele linie gedu
rende de laatste jaren uiterst onbevredi
gend was, heeft men èn in de onderschei
den landen, èn in internationaal verband,
gezocht naar maatregelen om verbetering
in deze situatie te brengen. Dit heeft ertoe
geleid, dat in Nederland en in Duitsland
reeds sloopregelingen van kracht zijn ge
worden en, wat Nederland betreft, een
aanvullende algemene sloopregeling op
zeer korte termijn verwacht mag w orden,
terwijl ook in België een sloopregeling in
overw eging wordt genom en. H ierdoor
hoopt men de structurele overcapaciteit
weg te nem en.
Teneinde aan de conjuncturele overcapa
citeit haar fnuikende werking voor het
vrachtenpeil te ontnem en, is op interna
tionaal niveau reeds een stillegregeling in
zeer verre staat van voorbereiding. B o
vendien wordt overw ogen, op weïke wijze
men in de toekom st kan voorkomen dat
wederom een structurele overcapaciteit
ontstaat.
Men hoopt en verw acht, dat door het tref
fen van bovenstaande maatregelen de
W esteuropese binnenvaart zich tot een ge
zond bedrijf zal kunnen ontw ikkelen,
w aardoor zij op de beste wijze haar taak in
het belang van de W esteuropese econom ie
kan verrichten.
Het is duidelijk, dat de stillegregeling,
waarvan hierboven melding werd ge
m aakt, een beperking van de vrijheid,
vastgelegd in de Acte van M annheim van
1868, inhoudt. Deze beperking van de
vrijheid wordt door velen als een zwaar
offer gezien, m aar dit moet gebracht w or
den in het belang van de bloei der Rijn
vaart. w aarover de Acte van M annheim in
artikel 45, lid b, uitdrukkelijk spreekt.
Voor de W esteuropese binnenvaart w er
den en zullen nog ordeningsm aatregelen
getroffen worden. Deze zullen echter al
leen effectief zijn, indien zij gelden voor
de gehele vloot welke op de W esteuropese
wateren opereert. Indien de Oosteuropese
binnenvaart haar arbeidsterrein vrijelijk op
de conventionele w ateren kan uitbreiden,
dan zal de situatie van de W esteuropese
binnenvaart nog aanm erkelijk verslechte
ren. In de nota, welke door het Contactor
gaan N ederlands Vervoers O verleg, werd

gepubliceerd, worden de oorzaken hier
van weergegeven.
In de jaren 1971 en 1972 hebben Polen en
Oost-D uitsland en W est-Duitsland ver
dragen gesloten waarin het volgende be
paald wordt: ’V oor het vervoer van goede
ren tussen haven- en laadplaatsen van de
andere verdragsstaat is een vergunning
nodig van de bevoegde autoriteiten.
Een vergunning is niet nodig w anneer bij
de terugreis tijdens een transitreis goede
ren naar het gebied van de andere ver
dragsstaat vervoerd w orden.’
Op grond van deze overeenkom sten kun
nen thans Poolse, resp. Oostduitse sche
pen naar Nederland en /o f België varen.
Gezien de Acte van M annheim kunnen zij
dan vrijelijk vervoer voor een reis op de
conventionele Rijn aannem en, daar krach
tens de A cte van M annheim en het Ver
drag van Versailles van 1921 de vaart voor
elk binnenvaartuig, ongeacht zijn nationa
liteit, vrij is.
Door deze situatie wordt de W esteuropese
binnenvaart reeds geconfronteerd met een
toenem ende concurrentie van Oosteuro
pese schepen. In 1972 passeerde nog geen
Oostduits o f Pools schip de grens bij Lobith. In 1973 passeerden reeds 881 maal
Poolse schepen m et een gem iddelde ton
nage van 481 ton de grens. Indien men
vaststelt, dat dit aantal ongeveer 1/3 is van
het aantal passages met Nederlandse
schepen in de tonnage tussen 200 - 500
ton, dan blijkt welke positie in een be
paalde deelm arkt van de internationale
vaart de Oosteuropese binnenvaart in zeer
korte tijd reeds verkregen heeft. Ten aan
zien van de deelnam e van Oost-Duitsland
mag niet onverm eld blijven dat in 1975
415 schepen m et een tonnage van rond
237.000 ton deelnamen waarvan 122 Ne
derlandse schepen en in het eerste kw ar
taal van 1976 112 schepen m et rond
71.000 ton, waarvan 47 Nederlandse
schepen. De bevrachting van al deze
schepen ging via één bureau. H et is ver
m eldensw aard. dat het hier juist een markt
betreft, welke in het bijzonder de kleine
ondernem ingen (particulieren) betreft, die
zich reeds in een zeer moeilijke positie
bevinden.
Het is te verw achten, dat, indien geen
m aatregelen worden getroffen, het aantal

O osteuropese

schepen

zal

toenem en.

M aatregelen als sloopregelingen stillegregelingen w orden h ie rd o o r ontkracht.

In 1983 komt het Rijn-M ain-Donaukanaal
gereed en, hoewel het nadien nog wel
enige tijd zal duren alvorens vanuit Rot
terdam per binnenschip de Zwarte Zee zal
kunnen worden bereikt, wordt ogenschijn
lijk voor de binnenvaart een geheel nieuw
arbeidsveld ontsloten, hetgeen op zichzelf
verheugend is. Daar te verwachten is, dat
de W esteuropese binnenvaart niet op ge
lijke voorwaarden als de Oosteuropese
landen aan het vervoer naar en van OostEuropa en het vervoer binnen OostEuropa zal kunnen deelnem en, wordt deze
vreugde zeer getem perd. Het is duidelijk,
dat het verwerven van lading met be
stemming of vanaf een Oosteuropese ha
ven naar een W esteuropese haven voor de
binnenvaart uiterst moeilijk zal zijn (de
nota van het N ederlands V ervoers Overleg
bericht hier uitvoerig over), terwijl deel
name aan het vervoer binnen de O osteuro
pese staten nauwelijks verwacht mag wor
den. De vrijheid, neergelegd in de A cte
van M annheim , staat ook, voor zover het
het grensoverschrijdend vervoer betreft,
in de D onauconventie, m aar het verschil
in econom ische stelsels tussen W estEuropa en de Comecon-landen maakt dat
aan de inhoud van het woord vrijheid een
geheel andere betekenis wordt toegekend.
Bij de opening van het Rijn-M ainDonaukanaal zal de positie der W esteuro
pese binnenvaart niet verbeteren, maar
verslechteren, indien de vrijheid van vaart
op de Rijn voor de O osteuropese binnen
vaart blijft, zoals die thans in de A cte van
M annheim is neergelegd. Hierboven
maakte ik reeds m elding van de deelnam e
van Polen, het zij toegegeven, thans nog
op kleine schaal, aan het Rijnvervoer. Het
is echter duidelijk dat, als de Oosteuropese
binnenvaart via de Rijn gaat varen, zij zal
trachten Rijnvervoer te verw erven en
hierin zal slagen, om dat haar concurren
tiepositie ten opzichte van haar W esteuro
pese collega’s zo uiterm ate gunstig is.
Door een dergelijke ontw ikkeling zou de
gehele structuur der W esteuropese bin
nenvaart geweld worden aangedaan en
daarmede de gehele W esteuropese ver
voersmarkt. Dit gevaar m oet niet onder
schat worden door de verw achting uit te
spreken dat het aantal te verw achten O os
teuropese schepen in verhouding tot de
gehele W esteuropese vloot betrekkelijk
gering zal zijn, dat hierdoor nauwelijks de
W esteuropese binnenvaartm arkt kan wor
den aangetast. Im m ers, vrachtonderbie-
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ding voor een betrekkelijk klein kwantum
in een bepaalde deelm arkt, heeft veelal
gevolgen voor het vrachtenpeil van de ge
hele binnenvaart. Van volm aakt geschei
den deelm arkten is namelijk de binnen
vaart op een heel enkele uitzondering na,
geen sprake.
Uit de korte schets van de situatie waarin
de W esteuropese binnenvaart zich thans
bevindt en dreigt te geraken, indien het
Rijnvaartregime ongewijzigd blijft, moet
worden afgeleid dat het werkelijk voor
langere termijn gezondm aken van de W es
teuropese binnenvaart inhoudt, dat de
W esteuropese binnenvloot niet te allen
tijde kan w orden vergroot m et O osteuro
pese tonnage. Hiervoor is nodig dat de
deelnam e van de O osteuropese vloot aan
het W esteuropese vervoer aan regels on
derw orpen wordt. Voor zover het vervoer
betreft, dat zich binnen één der W esteuro
pese landen voltrekt, kan m en, zoals de
situatie thans ligt, zekere beperkingen
stellen door toepassing van de landelijke
regels betreffende het vervoer per binnen
schip.
V oor wat het grensoverschrijdend vervoer
betreft, en speciaal het Rijnvervoer, maakt
het vrijdom van vaart dat in dit trafiek
bestaat, dat men daar ook regels zal moe
ten stellen. Voor wat de Rijnvaart betreft,
moet hiervoor de Acte van M annheim ge
wijzigd worden. Het Rijnvaartregime be
staat in feite vanaf de Napoleontische tijd
en is definitief vastgelegd in de Acte van
M annheim van 1868. In 1921 is bij het
Verdrag van Versailles de vrijheid van
vaart uitgebreid; zoals zojuist reeds m ede
gedeeld, tot een ieder die de Rijn bevaart.
Deze vrijheid kan alleen beperkt worden
op grond van veiligheidseisen die gesteld
worden. T hans, bijkans 60 jaar na de laat
ste ingrijpende wijziging van de Acte van
M annheim , dient zich de vraag aan o f een
wijziging van deze Acte door het stellen
van een beperking der vrijheid aan sche
pen van bepaalde nationaliteiten gerecht
vaardigd is. In deze tijd, waarin men er
naar streeft de com m unicatie tussen de
volkeren zoveel mogelijk te bevorderen,
lijkt het anachronistisch om bepaalde
beperkingen voor bepaalde nationaliteiten
te stellen. Hierbij moet men echter niet uit
het oog verliezen, dat de Acte van M ann
heim vanaf het Vedrag van W enen van
1815 tot 1921 altijd de vrijheid heeft be
perkt tot de Rijnoeverstaten en dat in 1921
de situatie in Europa en in het vervoerswe
zen zeer verschillend was van de heden
daagse. Men kende destijds nog niet de
grote verschillen tussen de econom ische

stelsels van W est-Europa en de C om econ,
men hield geen rekening met de mogelijk
heid van vaart van Rotterdam tot de
Zw arte Zee. de econom ische ontw ikke
ling in W est-Europa noopte nog niet tot
een W esteuropees vervoersbeleid m et in
wezen één binnenvaartm arkt. Neemt men
dit alles in aanm erking en tevens dat in
O ost-Europa, ook de D onauconventie, ten
aanzien van het z.g. cabotagevervoer be
perkingen stelt, dan zal men begrip moe
ten opbrengen voor de w ens van de inter
nationale binnenscheepvaart om , tot be
houd van deze bedrijfstak, voor deelnam e
van de Oosteuropese binnenvaart aan het
W esteuropees Rijnvervoer regels te stel
len. Het is voor de binnenvaart verheu
gend dat èn de Staatssecretaris van Ver
keer en W aterstaat, èn kringen van de
Centrale Rijnvaart Com m issie begrip voor
het standpunt van de internationale bin
nenvaart in dezen hebben en dat men
overweegt of, en zo ja op welke wijze,
’vrijheid van vaart voor allen’ kan worden
gelim iteerd. Het bedrijfsleven m eent, dat
men er ook in Oost-Europa begrip voor zal
hebben dat aan het vervoer tussen twee
havens aan de Rijn gelegen door O osteu
ropese schepen slechts kan worden deel
genom en, indien hiervoor een vergunning
verleend is door o f namens de Centrale
Rijnvaart Com m issie. Aan welke voor
waarden moet worden voldaan om z o ’n
vergunning te krijgen dient nader te wor
den uitgewerkt.
Het vraagstuk betreffende de vaart van een
Oosteuropese haven naar een W esteuro
pese haven o f omgekeerd is moeilijker. In
principe zou men moeten uitgaan van de
vrijheid van vaart in dezen, ongeacht de
nationaliteit van het vaartuig. Gezien ech
ter de omstandigheid waarvan in de nota
’Het vervoersbeleid ten aanzien van
O ost-Europa’ uitdrukkelijk melding wordt
gem aakt, dat ook het verkrijgen van lading
voor dit vervoer voor W esteuropese sche
pen veel moeilijker is dan voor O osteuro
pese, lijkt het gewenst dat men hierover in
onderhandeling treedt met de O osteuro
pese belanghebbende landen. Dit overleg
zou zo mogelijk niet bilateraal, maar m ul
tilateraal moeten plaats vinden.
Is dit door welke om standigheid ook niet
te realiseren, dan zal elk der Rijnoeversta
ten in bilateraal overleg met de O osteuro
pese landen moeten treden. W ellicht kan
dan door aan de onderscheiden handels
verdragen een bepaling betreffende het
Oost-W est vervoer toe te voegen, een be
vredigende oplossing voor alle belang
hebbenden gevonden worden.
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KABELS NAAR MORGEN
V oordracht gehouden op 4 juni 1976 ter gelegenheid van de ontm oetingsdag van Den Haan Staalkabelfabriek N .V .
G orinchem

door Prof. Ir. G.C. Meeuse
Inleiding
Indien er onder u m ochten zijn - hetgeen
ik wèl betwijfel - die verw achten van mij
te horen hoe de kabels van m orgen er uit
zullen zien, dan moet ik hen teleur
stellen.
Ik heb voorzichtigheidshalve deze voor
dracht daarom de titel m eegegeven ’K a
bels naar m orgen’, daarm ee beogend
enige lijnen te schetsen w aarlangs ontw ik
kelingen zich moeten bew egen om althans
niet met zekerheid op den duur te falen.
M aar al te gem akkelijk worden voorspel
lingen gem aakt door lijnen te verlengen,
die door punten zijn getrokken, bepaald in
verleden en heden. W elke ook daarbij de
gebruikte m ethodiek is, een dergelijke ex
trapolatie is riskant. Een exercitie die zo
wordt uitgevoerd geeft namelijk geen
ruim te aan verandering van m eerdere invloedsgrootheden. Als op één as van de
grafiek de tijdschaal is aangebracht, geeft
de tweede coördinaat niet bijster veel vrij
heidsgraden m eer. Ook voor staalkabels
geldt deze bedenking.

O verdenkend o f ik de eervolle invitatie
zou aanvaarden, om deze m iddag over de
toekom st van die w erktuigonderdelen
hardop te m ijm eren, ervoer ik tot mijn
verrassing dat juist bij staalkabels het ri
sico van extrapoleren heel m anifest is ge
worden. Dat zal ik in deze inleiding probe
ren ook u over te brengen! De trits V erle
den - H eden - Toekom st zal ik niet kunnen
ontgaan om bepaalde ontw ikkelingen en
facetten even te doen oplichten.
Verleden
De geschiedenis van onze kabel gaat rede
lijk ver terug.
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W ezenlijke voorganger van de staalkabel
is natuurlijk het touw. D aarvoor gaat de
toepassing vermoedelijk zelfs m eer dan
5000 ja a r terug. In het oude Egypte werd
van papyrus, dadelpalm vezel en van ka
m eelhaar touw geslagen. Een spectacu
laire en uit m eer betrouw bare bron stam 
mende toepassing van touw vinden wij in
de hangkabels van de brug over de Apurimac Rivier - de zgn. San Luis Rey brugdie door de Inca’s in 1350 werd gecon
strueerd. D ooreen 2-jaarlijkse vervanging
van de sisal hangkabels van 60 m lengte
met een m iddellijn van 30 cm kon deze
constructie 500 ja a rd ie n e n ! Inm iddels had
wel - en dal zal u nauwelijks verrassen
hoewel het wel verbazingw ekkend isLeonardo da Vinei in de tweede helft van
de 15e eeuw onder al zijn scheppi ngen ook
ontw erptekeningen van (m etaal)kabels
gem aakt. In 1834 kom t dan Albert m et een
eerste geboekstaafde en geslaagde poging
voor het vervaardigen van een staalkabel.
Hij m aakte kabels, sam engesteld uit 3
strengen van 4 draden in gelijkslag met
een kabelm iddellijn van 18 m m , sam en
gesteld uit draden van 3,5 mm met een
treksterkte van 500 N /m m 2. De kabels
hadden een berekende breeksterkte van 60
kN. D eze Albert was verm oedelijk ook de
eerste, die zich realiseerde, dat men in
verband met optredende w ringspanningen
genoodzaakt is om zgn. terugdraaiing toe
te passen. Natuurlijk werden de eerste ka
bels nog op de 'to u w ’-baan - de lijnbaan geslagen. G uillaum e, W urm e .a . door
braken die traditie door de ontw ikkeling
van korfm achines. Die H eer G uillaum e

was overigens ook de eerst gekende
/ru/sslag-kabelm aker. In 1879 patenteert
dan Mr. John Lang de wijze van slaan, die
Albert reeds sinds 1834 invoerde. Hij gaf
daarm ee tevens zijn naam ’L ang’ aan die
kabels, waarin de slagrichting van de dra
den in de strengen overeenstem t met die
van de strengen in de kabel en wordt
daarm ee uit de vergetelheid ontrukt tot
vandaag. Op het gevaar af dat u mij zult
verwijten gebrek aan eerbied op te bren
gen voor genialiteit stel ik niettemin voor
voortaan te spreken van gelijks\ag i.p.v.
Lang -slag kabels. De geschiedenis gaat
onverbiddelijk voort en spaart bij zorgvul
dige verkenning hedendaags vernuft niet!
Reeds in 1883 brengt Mr. Colby in C a
nada een voorvorm apparaat en daarmee
wordt een hedendaagse ontwikkeling
enigszins ontluisterd. Tenzij dit principe
opnieuw wordt onderzocht in relatie met
andere effecten dan de problem en van het
uitdraaien van kabels na afhakken.
Na de Tweede W ereldoorlog springt N e
derland als eerste in Europa op parallelconstructies en probeert zo snel mogelijk
af te rekenen met conventionele - verou
derde - kabel vorm en. Daarin kruisen de
opvolgende draadlagen in de strengen el
kaar en vertonen derhalve verhoogde
wrijving en slijtage. Er is echter niets
nieuws onder de zon. Reeds in 1885
bracht M r. Seale zijn constructie en in
1888 M r.
Dixon de
W arringtonstrengconstructie, terwijl in 1894 Mr.
Brown de vuldraden reeds introduceerde.
Onze ’m oderne’ parallelslag-vorm en zijn
dus al m eer dan 80 ja a r oud! O ndanks dat
wordt er toch nog regelm atig gevraagd om
onderzoek aan die verouderde kabeltypen,
w elisw aar onder het mom van vergelijking
met ’m oderne’ soorten.
Ik kan u verzekeren, dat in het laborato
rium voor Transporttechniek dit niet gauw
zal gebeuren.
Heden
Na deze korte historische schets is het
wellicht gepast om enige van eerderge
noemde begrippen even op te frissen en
zodoende tegelijkertijd het ’heden’ vast te
leggen. Staalkabels kunnen op verschil
lende wijzen w orden geconstrueerd o f sa
m engesteld. Deze constructies kunnen va-

riëren voor wat betreft het aantal en de
ligging van de draden in de strengen - van
éénzelfde o f van verschillende middellijn als ook met betrekking tot het aantal en de
ligging van de strengen in de kabel.
Streng constructies
Bij de verouderde constructies werd met
het oog op een gelijkmatige belasting van
alle draden van gelijke dikte in de stren
gen, despoed van de draden in de verschil
lende lagen van een streng aangepast,
waardoor ze elkaar kruisen en puntcontact
hadden.

De bezwaren van secundaire buiging,
grote inwendige slijtage, verhoogde kabelstramheid en hoge wrijvingsverliezen
bij buiging waren evident. Thans worden
de strengen vervaardigd volgens het prin
cipe van d e parallelslag, In deze construc
ties zijn de draden van de verschillende
lagen in de strengen steeds over de volle
lengte volgens lijncontact in aanraking
met één of twee draden van de eronder
liggende laag. Om dit te bereiken moeten
draden van verschillende middellijn wor
den toegepast.

Seale-e<

zodanige wijze, dat iedere buitendraad ligt
in de groef, die gevormd wordt door 2
draden van de daaronder liggende laag.
Op deze wijze ontstaat een kabel met een
zeer com pacte dwarsdoorsnede. De dikke
buitendraden geven aantrekkelijke weer
stand tegen slijtage.

Seale-vuldraad-constructie

opgevuld door een dunne vuldraad. Op
deze wijze wordt het aantal groeven ver
dubbeld, w aardoor aan iedere buitendraad
een goede ligging wordt verzekerd. De
middellijn der buitendraden is kleiner dan
bij Seale-constructies. Kabel-middellijnen
kleiner dan 14 mm worden in het alge
meen niet aangeraden.
In W arrington-Seale-constructie wordt
een even aantal draden van gelijke middel
lijn geslagen om een laag bestaande uit een
even groot aantal draden. Deze binnen
laag is opgebouwd uit paren draden,
waarbij ieder paar bestaat uit een dikke en
een dunnere draad. D aaronder bevindt
zich een laag met het halve aantal draden
van gelijke diameter. Van deze uitvoe
ringsvormen zijn diverse combinaties uit
gevoerd voorde strengenopbotiw, daarbij
kunnen de draden rechts o f links geslagen
zijn.
Kabelconstructies
Met deze strengen worden nu kabels sa
mengesteld. Het aantal strengen kan af
hankelijk van het type kabel variëren van 3
tot 18. Reeds eerder werd gesteld dat,
indien de richting van de geslagen draden
in de strengen tegengesteld is aan die van
strengen in de kabel, er sprake is van
kruisslag. Bij gelijke slagrichting van dra
den en strengen spreekt men van gelijkslag. Indien voor het hijsen van niet geleidelasten over grotere hoogte behoefte be
staat aan verminderde neiging tot uit-

In Seale-vuldraad-constructie wordt ge
slagen over een binnenlaag bestaande uit
het halve aantal draden. Iedere groef tus
sen de draden van die binnenlaag is echter

Afhankelijk van de wijze, waarop aan dit
principe is voldaan kunnen de volgende
strengconstructies worden onderscheiden:
Seale
Seale-vuldraad
Seale-W arrington
Bij Seale-constructies wordt een krans van
dikke draden geslagen rond een even groot
aantal dunnere binnendraden en wel op
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Warrington-Seale-constructie
Gelijkslag/links
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Draaiarm

ra ?
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draaien van de hijsrepen kan daaraan wor
den tegem oetgekom en door toepassing
van draaiarme o f zelfs van draaivrije kabelconstructies.
De 8-strengs draaiarm e kabels met kem kabel geven tot aan een bepaalde bedrijfs
last een redelijk evenw icht van de torsiem om enten ontw ikkeld door de 8 buiten
strengen en het m om ent dat ontstaat in de
kernkabel. O verschrijding van een ontw erpbelasting leidt tot problem en, om dat
dan blijvende vervorm ingen optreden. De
draaiarm e constructies doen het goed in
kranen uitgerust met onderblok, om dat het

’klappen' - het in elkaar slaan der kabelparten - wordt voorkom en.
De draaivrije constructies hebben prak
tisch geen neiging tot uitdraaien onder be
lasting. Deze veelal in 18 strengen uitge
voerde kabels zijn geschikt voor één-parts
hijselem enten. D eze kabels m oeten wel
uiterst nauw gezet w orden bescherm d
tegen in- o f uitdraaien als gevolg van uit
w endige effecten, om dat dit een onge
lijkmatige belastingverdeling over de
strengen tot gevolg heeft. In beide geval
len moet bij gebruik als kraanreep (runner)
een w artel-haak w orden toegepast.

Bijzondere bewerkingen
De draden en strengen van alle hiervoor
genoemde kabels kunnen desgew enst
vóór het slaan van de kabel reeds in een
vorm worden gebracht, die overeenkom t
met de uiteindelijke ligging van die draden
en strengen in de kabel. De aldus door
voorvormen vervaardigde, ’spanningsvrije’ kabel, heeft vele voordelen, zoalsde
geringe neiging tot kinken, grotere soe
pelheid en betere belastingverdeling over
de draden.
Voor het voorvorm en van diverse kabeltypen wordt inzicht in het kabelmechanisme gevergd en veel experim enteel
werk. Onze gastheren van vandaag zijn
hierin vergevorderd en ik wil ze daarmee
eerder dan com plim enteren, liever aan
sporen om voort te gaan. Als nadeel van
voorvormen wordt wel genoem d het feit,
dat draadbreuken moei lijker zijn te consta
teren, om dat de breukeinden niet uit de
kabel springen. D aartegenover staat het
voordeel dat de breukeinden. om dat ze er
niet uitspringen, ze ook geen ' w eerhaak je s’ vormen. Bij toepassingen waarbij men
'paren’ kabels gebruikt, wordt om gelijke
lengte ook onder belasting te behouden,
wel gebruik gem aakt van ’voorgerekte'
kabels. Dit zijn kabels die vóór aflevering
aan een bepaalde trekbelasting zijn on
derworpen, w aardoor een deel van de blij
vende rek is w eggenom en. Die toepassin
gen beperken zich tot gevallen waarbij de
rek van de nieuwe kabels ongew enst is,
o.a. bij tuien en staand want. Navormen
behoort niet tot bew erkingen als voorvor
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men en voorrekken. Ik wil navorming niet
geheel veroordelen, m aar anders dan voor
’calibrering’ en ’sluiting’ van kabels mag
die plastische deform atie zeker niet die
nen.
Er zou nog veel te zeggen zijn over kabeluitvoeringen, kabelkem en, sm ering, on
derhoud. verbindingen, ge- en misbruik.
Ik volsta echter met deze kenschets van
het heden, om zodoende het thema van
deze voordracht verder te kunnen vervol
gen.
Kabel functie
Een beschrijving van de hedendaagse kabeltypen, die met veel zorg en vakman
schap worden vervaardigd, biedt slechts
een partiële benadering van de problema
tiek. D oor introductie van nieuwe kabeltypen kon wel steeds aan voortschrijdende
eisen van de zich m oderniserende en zich
specialiserende industrie worden voldaan,
m aar er werd steeds m eer gespecialiseerde
kennis verlangd bij het bepalen van de te
gebruiken kabels. Daarom reeds is een
overleg met de kabelfabrikant o f met des
kundige handelaars bij aanschaffing van
staalkabels dringend aan te bevelen.
Herhalingsbestellingen door inkopers en
verkoop uit voorraad zonder vraag naar
bestemm ing moet noodzakelijkerwijze tot
teleurstellingen leiden en dan kan er ver
der geen sprake meer zijn van in- en ver
koop op vertrouwensbasis.
Hiermede stuiten we op een aspect van de
staalkabel als werktuigonderdeel com po
nent in het bijzonder van transportwerk-

tuigen. dat in de ontw ikkeling enigszins is
achtergebleven: n.1. zijn Innctie . Dit blijkt
ook uit het feit. dat alle gepubliceerde
verhandelingen over kabels uitsluitend
gaan over de kabeleigenschappen en de
kabel te besteden zorg en aandacht. O ver
de werkelijke functies van kabels, be
schreven in physische term en, komt men
nauwelijks iets tegen. W elke functies ver
vullen kabels dan zoal? Behoudens voor
het overbrengen van (verplaatsingsUrac/?ten in hangers en tuien is het belangrijkste
doel van staalkabels het over relatief grote
afstanden overbrengen (transporteren)
van verplaatsingsenergie. Daarbij kan de
prim aire kracht (uitgeoefend door lieren
etc.) anders van richting zijn dan de se
cundaire kracht op het werkpunt door ge
bruikmaking van om leidm echanism en
(schijven
e .d .i.
Deze
energie
overbrenging biedt de mogelijkheid om
volum ineuze, zware en gevoelige ener
giebronnen, die meestal ook preciese ver
ankering vergen, op een daarvoor ge
schikte plaats op te stellen. Natuurlijk leidt
dan de intermediaire staalkabel onder de
inwerking van verschillende invloeden en
ondervindt daarvan een reductie van de
oorspronkelijke kwaliteiten (Wet van Be
houd van Ellende).
Naast de functie analyse van de toepassin
gen is vooreen verantwoorde selectie ook
een functionele beschrijving gewenst van
dc kabels zelve op basis van kennis van
hun specifieke eigenschappen. Een derge
lijke benadering voorkomt toepassing van
ongeschikte kabels en opent nieuwe w e
gen naar nog onbekende ontwikkelingen.
Levensduur
Door de in vergelijking tot andere werktuigonderdelen grote kwaliteitsteruggang
is een meervoudige vervanging noodzake
lijk en is de technische levensduur relatief
kort.
Econom ische overwegingen over de le
vensduur versus aanschaffingsprijs ver
meerderd met kosten voor montage en
voor bedrijfs-oponthoud leiden tot voort
durend verschuivende optima. Daarbij
wordt de levensduur dan uitgedrukt in bedrijfsuren. in diensten, dan wel in tonnen
behandelde goederen of zelfs in ton.km .
Om de levensduur op andere wijze dan bij
falen van de kabels te bepalen, moeten
kriteria worden gehanteerd, die op intelli
gente interpretatie van w aarnemingen
moeten berusten. Die w aarnem ingen op
hun beurt zijn de resultaten van diverse
proeven. Om dergelijke resultaten verge
lijkbaar te maken en om ze als afname dan wel afkeur-kriteria te laten dienen is
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het nodig dat die beproevingen worden
genorm aliseerd.
Naast trekproeven aan volle kabel en aan
draden zijn er op die wijze wring- en heen
en weerbuig-proeven vastgcsteld. Vooral
die laatste proef heelt heel betrckkelijke
waarde en er is dan ook al diverse malen
geprobeerd een vervangende proef daar
voor ingang te doen vinden. Een N eder
lands initiatief voor een knoopproef is in
dat verband verm eldenswaard. Voor het
afkeuren zijn deze destructieve proefmethoden zonder meer niet geschikt. Daarom
moet het afkeuren in hoofdzaak nog steeds
visueel gebeuren en door meten en draadbreuktelling en -analyse. Hiervoor komen
thans internationale ontwerpnorm en be
schikbaar. Eén van de belangrijkste aspec
ten van zo’n norm is naast slijtage en
corrosiebeschrijving de breukenatlas, die
voorkomt dat alleen maar op opgenuan
ceerde wijze op aantal breuken wordt ge
keurd.
Vermeld moet hierbij ook worden de electrom achnetische draadbreuk en corrosienest detectie. De daarvoor benodigde ap
paratuur en de m eetm ethoden zijn thans
zover geperfectioneerd, dat invoering van
dit alternatief in Nederland mij zeer ge
wenst lijkt. In eerste instantie zal dat g e
centraliseerd m oeten blijven om arbitraire
uitspraken te voorkomen als gevolg van
onervarenheid van gebruikers.
Nieuw is het systematisch onderzoek aan
bewegende kabels ter bepaling van le
vensduur. Het woord vermoeiing wordt in
dit verband wel gebruikt, m aar is eigenlijk
minder juist omdat het in het geval van ka
bels gaat om een complex van oorzaken,
die tot breuk en verm inderde levensduur
leiden.
Op diverse plaatsen in de wereld wordt
levensduuronderzoek en beproeving uit
gevoerd en er is zelfs een internationale
organisatie, die de problemen rond dat
onderzoek bestudeert en die richting geeft
aan desbetreffende ontw ikkelingen. Aan
deze organisatie - O .l.P .E .E .C . - wordt
ook door Nederland actief deelgenom en.
Omdat is gebleken, dat de eigenschappen
en het gedrag van beproevingsm achine
van grote invloed zijn op de meetresulta- ‘
ten, is na een grondig vooronderzoek uit
eindelijk besloten een machine te ontw er
pen, waaraan alle andere bestaande m a
chines kunnen worden getoetst. Van deze
REFMA (referentie-m achine) is thans het
eerste exem plaar in Delft in bedrijf geno
men en er zullen nog enige volgen.
Op grond van het vermoei ingsunderzoek,
waarbij kabels worden onderw orpen aan
belastingspectra die als model voor de
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werkelijke bedrijfsom standigheden staan,
wordt de relatie tussen bepaalde eigen
schappen en de levensduur bestudeerd.
Binnen afzienbare tijd mag worden ver
wacht. dat op grond van eenvoudige
w aarnemingen ook een uitspraak omtrent
de restlevensduur kan worden gedaan.
De kwaliteit van een produkt is een functie
van de gebruikstijd. Z o ’n functie kan ver
schillende vormen aannem en. Zo kan de
kw aliteitsreductie in elke volgende tijds
periode verdubbelen, gelijkblijven dan
wel worden gehalveerd. In het eerste ge
val is vooreen bepaalde kwaliteitsreductie
(10% ) met toenemende ouderdom een
steeds kortere tijdsperiode nodig (b "
< b ') . In het laatste geval is dat effect juist
om gekeerd (a” > a ’). Daarmee is het
tweede produkt uit het oogpunt van signa
lering duidelijker dan het eerste.
Het gedrag van bepaalde kabeleigenschappen tijdens het gebruik heeft bij ver
betering van de kwaliteit de neiging lan
gere tijd een constante wa;\rde te behouden
om dan tegen het eind van de levensduur

plotseling vrij sterk af te nemen (produkt
B). De inspectie-perioden zullen bij dit
gedrag moeten worden aangepast. Indien
echter de kw aliteitsverm indering al te
spontaan plaats vindt (produkt A) kan hier
met normale inspecties niet m eer worden
volstaan. In dat geval moet worden ge
zocht naar een karakteristieke eigenschap,
die zich niet zo gedraagt als de gehele
kabel, maar die met de tijd een geleidelijker verloop vertoont.
In de rechter grafische voorstelling zijn de
veronderstelde inspectieperioden voor het
produkt B, tot 50% kw aliteitsreductie, ze
ker ruim genoeg. Produkt A gedraagt zich
echter voor zo’n inspectieschema te spon
taan, binnen de zevende periode daalt de
kwaliteit van bijna 100% tot 0%! Een ka
rakteristieke eigenschap zou in dit geval
uitkomst kunnen bieden. Het is zelfs de
vraag, o f zonder zo ’n eigenschap op een
verantwoorde wijze materialen met een
kabelkwaliteit als produkt A m ogen wor
den ingevoerd.
Het komt mij voor. dat een pools experi

k w a lite it

ment om kleine draadstukjes van 4 a 5 mm
lengte uit een kabel te nemen en op buigingsvermoeiing te onderzoeken, binnen
enige minuten! - mogelijkheden biedt. UItramicroscopisch onderzoek naar haarscheuren en de voortschrijding daarvan
wordt met dat oogmerk in Bochum onder
zocht.
Begrenzingen van kabelgebruik
Beheersen we het kabelfenom een. en
kennen we de theoretische achtergronden
ervan? W anneer we die illusie koesterden,
werden we daarin wel teleurgesteld, toen
de technische ontwikkelingen ook de
staalkabels m eesleurden en om sterkere en
langere kabels vroegen, die met hogere
snelheden moesten functioneren. Juist in
deze toepassingen bleek, dat de schaal
vergroting in eerste instantie berustte op
extrapolatie en dat die soort exercities niet
zonder risico’s zijn. Het ving aan met dik
kere kabels van overigens gelijke m ateria
len. Daarna leidde verhoging van de trek
sterkte van de toegepaste staalsoorten naar
sterkere kabels met gelijke dikte.
Tenslotte zagen we steeds sterkere èn dik
kere kabels (150 mm kabels en 250 mm
stroppen).
Was dat dikker, sterker, langer en sneller
ook veiliger?
Hier bleken alras grenzen aan de groei te
moeten worden gesteld!
De snelheid kan bijvoorbeeld bij ophaallieren voor zw eefvliegtuigen hoog worden
opgevoerd, m aar de belasting met sterk
dynamisch karakter, zoals bij snelle liften
in moderne hoge gebouwen blijkt onver
wachte problemen op te leveren voor de
levensduur van de kabeltypen zoals die
voor liften met m inder vergaande eisen
werden gebruikt.
De sterkte opvoeren door verbeterde staal
soorten met hogere treksterkte kan niet
onbegrensd plaats vinden. Ook al wordt
tegemoet gekomen aan de elasticiteitsreductie door naar hogere rek cijfers te stre
ven, dan nog blijkt het dat de gebruikelijke
kabelontwerpen hier grenzen stellen.
Aan de dikte - groei limieten stellen vraagt
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enige bezinning. M aar al te vaak werd
gesteld, dat het onvoorstelbaar zou zijn dat
zaken nog groter-langer-dikker konden
worden - et voila - de resultaten logen
straffen steeds w eer die veronderstelling.
In het geval van de kabelmiddellijnen
bleek echter inmiddels, dat niet alle aan
het
kabelm echanisme
meewerkende
grootheden proportionaliteit vertonen met
de belasting. Hierdoor openbaren zich
torsie-, contactdruk- en trekspanningsverdelingseffecten, die vroeger niet wer
den onderkend.
De lengte explosie tenslotte, als gevolg
van spectaculaire groei van hijshoogten,
leerde dat problemen ten gevolge van lon
gitudinale trillingen mogen niet worden
onderschat en dat hierbij interacties met de
aandrijvingsmechanismen een grote rol
spelen.
Al deze effecten betekenen elk voor zich
en in hun diverse samenhangen een uitda
ging, waarop elke keer weer dankzij in
spanning van ontwerper en fabrikant een
antwoord
werd
gegeven,
maar
.............. bleek daarbij niet dat wij de ver
onderstelde reserves - de veiligheid - on
voldoende kenden en dat die reserves ze
ker niet op alle fronten een gelijke be
scherm ing boden tegen escalaties?

K ennis van Kabels
A chteraf bleek, dat wij eigenlijk nog maar
weinig wisten van de physische achter
gronden. Toen wij aan diverse kanten
vastliepen en althans leerden de grenzen te
kennen en ..............te overwinnen. N aar
mate de ervaringen, in het bijzonder de
negatieve, worden verklaard en verwerkt
groeide het inzicht wel, maar deze em piri
sche weg is lang en onzeker.
Het is daarom verheugend dat aanvanke
lijk theoretische, en al snel door experi
menten ondersteunde, ontwikkelingen
zijn te vernielden. Moderne rekentechnie
ken met de nieuwe tuigen - de com puter en de moed om elementaire benaderingen
van de kabelgeom etrie en buigprincipes te
com bineren, leidde tot een mathematisch
kabelmodel. Verificatie van de spannin
gen althans in de buitendraden is thans op
draden van 2 mm mogelijk door daarop
mini rekstrookjes te bevestigen.
Het blijkt, dat er een verrassende overeen
stemming is met de berekeningen. Zó kan
er van fundamenteel onderzoek in de wer
kelijke betekenis van dat begrip worden
gesproken. Natuurlijk doet het deugd, dat
dit onderzoek in mijn vakgroep van T .H .
Delft werd uitgevoerd. Niet onvermeld
mag echter blijven, dat ook in Karlsruhe
en Milaan in dat opzicht resp. interessant
theoretisch en experimenteel onderzoek
werd verricht. Dat als resultaat van al deze
verfijnde technieken bleek, dat de met
grote genialiteit en daarbij behorend ge
voel, de door Bach in de vorige eeuw in
een felle polemiek met zijn kollega Reulaux verdedigde formule:

een verantwoorde benadering
bood lijkt slechts verbazingwekkend. Ik
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had van huis uit al geleerd om aan oude
huisrecepten ook al lijken ze ’vreem d’,
niet zonder m eer voorbij te gaan. Er kun
nen ervaringen van generaties, dan wel de
genialiteit van een enkeling in zijn neer
geslagen. De les die ik zelf'hieruit steeds
poog te trekken is, om in èlk geval met
onze m oderne verfijnde m eet- en reken
mogelijkheden te herhalen wat eerder ge
voelsm atig werd gedacht. We kunnen op
die wijze, zo er al van afstom ping van
intuïtief denken sprake zou zijn, op ’goed
k ope’ wijze oude wijn in nieuwe zakken
doen. Van 'fun d am en tele’ benadering ge
tuigt ook de toepassing van de Schadew et
van M iner, die tot uitdrukking brengt dat
elke deel-invloed ’zijn’ schade m ee
brengt, die cum ulatief mag worden ge
waardeerd. Als gevolg daarvan m ogen in
vloeden van bepaalde soort of hevigheid
die verspreid in de tijd voorkom en worden
sam engetrokken.
Dit leidt dan tot, uit belastingsspectra door
bew erking
afgeleide
blokbelastingspatronen, die eenzelfde totaalschade ver
oorzaken. Die zijn dan wel in verm oeiingm achines eenvoudiger te verw erkelij
ken.
De eerder genoem de REFM A biedt deze
mogelijkheden.
Het is één van de verdiensten van OIPEEC, dat aan deze benaderingsm ethode
van kabel-levensduurverw achtingen een
nieuw e im puls kan worden gegeven.
W aartoe voeren nu al de hiervoor ge
toonde beelden en opvattingen?
Toekom st
De sprongsgew ijze ontw ikkelingen heb
ben velen wel verrast o f dat nu was de
snelheid - de sterkte - de dikte o f de lengte
explosie! Er is dan ook braaf achter de
escalerende eisen aangedraafd. Daarbij
zaten de initiërende krachten nogal eens
bij de gebruikers. Zodra er wat rust wordt
geboden aan het ontw ikkelingsfront
draaien die zaken meestal w eer wat terug
en komen er kansen voor echte innovaties.
D aarm ee bedoel ik dan dat door nieuw e
com binaties en perm utaties van eerder be
kende principes verrassende - geheel
nieuwe - effecten w orden gecreëerd. De
eerdere pressie om aan de groeiende vraag
het hoofd te bieden is daarvoor een toch
bijna noodzakelijke voorw aarde. De ge
schiedenis ving aanvankelijk aan m et ge
nerale regels en recepten. Dan blijken die
niet voor schaalvergroting geschikt, en
w orden specifieke oplossingen voor inci
dentele problem en gevonden. Nu ontstaan
er wederom nieuw e regels op basis van
verbeterde en verdiepte inzichten. Wij be
vinden ons thans op de drempel van die
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innovaties. Ik pretendeer niet van die ver
anderingen een enigzins duidelijk beeld te
hebben, m aar uit het voorgaande zijn
mijns inziens wel indicaties af te leiden.
Dat zijn dan Kabels naar M orgen.
Als ik voor de gedachtenbepaling nog
eens de eerdergenoem de kriteria snelheid
sterkte - dikte en lengte mag gebruiken,
dan zijn daarbij de volgende kanttekenin
gen te maken:
Hogere snelheden betekent meer energie
doorvoeren en, vanwege het feit dat de
rendem enten ver onder 100% blijven, een
toenam e van verliesenergie. De wijze van
uitwerking van dat energie-aandeel, hetzij
in w arm te, dan wel in slijtage zal proble
m en geven. Periodieke verschijnselen die
bij grotere snelheid en dus met hogere
frekw entie verlopen, krijgen het karakter
van trillingen met alle daarbij behorende
effecten tot en met resonantieverschijnseIen. Er is alle reden om zich te bezinnen op
de wérkelijke behoefte aan verhoogde
hijs- en hefsnelheden. Is de ’overall’ snel
heid van een werktuig werkelijk in belang
rijke mate afhankelijk van kabel snelhe
den? O f is ook hier sprake van de karakte
risering dat ’transportation is m oving with
breaking neck speed from bottleneck to
bottleneck’?
V erhoging van de sterkte van kabels m et
behoud van dim ensies vraagt verbetering
van de m ateriaaleigenschappen. Daartoe
staan nieuw e staalsoorten ter beschikking
met extrem e treksterkten, m aar ook die
nen zich reeds andere m aterialen aan, die
als alternatief voor alle dan wel voor een
deel van de sam enstellende staaldraden
m ogen worden beschouwd.
Voorw aarde voor deze ontwikkeling is
ech tereen herziening van de kabelgeom etrie en continuering van huidige wijze van
kabelontw erpen is daarbij ónm ogelijk.
Daarbij behoeft zeker niet te w orden ge
dacht aan de gebruikelijke ronde doorsne
de van de sam enstellende draden. De eer
der genoem de m athem atische kabelmodellen zullen daarbij een belangrijke
rol spelen.
Het gaat daarbij niet alleen om de bepaling
van de m ateriaaldoorsnede, m aar ook om
de noodzakelijke speelruim te tussen de
kabelcom ponenten onderling, die buiging
van kabels onder beheerste om standighe
den mogelijk maken.
De ontw ikkeling naar dikkere kabels zal
zeker worden afgerem d door de kabelbeschouw ingen reeds te doen plaatsvinden
tijdens het ontw erpen van de w erktuigen,
w aarin zij moeten functioneren. Nog
steeds gebeurt de keuze en de dim ensionering van kabels vaak in een te laat stadium .
In de toepassing van het verticaal ver

plaatsen van lasten vindt er geleidelijk een
ontw ikkeling plaats van hijsen naar hef
fen. Dit houdt in, dat de beweging van de
last steeds beter moet worden beheerst,
teneinde tegem oet te kom en aan steeds
hogere nauw keurigheden en aan m oge
lijkheden tot m echanisering en autom ati
sering. Die lastbeheersing kan plaats vin
den door geleiden van de last, zoals bij
liften gebeurt, dan wel door de last op te
hangen aan m eerdere parten met een be
paalde configuratie. M eervoudige ophan
ging betekent dat de te beheersen krachten
ook over m eerdere parten worden ver
deeld en derhalve een reductie van kabelm iddellijnen wordt bereikt. Natuurlijk
wordt de aandrijving bij m eervoudige op
hanging gecom pliceerder, althans omvangrijker.
Aan vergroting van de kabellengte zijn
nauwelijks grenzen te stellen. De kabel
leent zich bij uitstek voor het overbrengen
van krachten en energie over grote afstan
den. Ook de toepassing als rail in kabelba
nen geeft daarvan duidelijke voorbeelden.
Bij deze grote lengten zal het wel steeds
meer zaak worden dat de in de kabel op
tredende torsie m om enten onder alle be
drijfsom standigheden evenw icht m aken,
zodat geen onbeheerste uitdraaieffecten
ontstaan. Ook hiervoor zijn kennis van de
geom etrie en de deskundigheid van de fa
brikant bij het slaan van de kabel voor
waarde.
De beheersing van het kwaliteitsverloop
van kabels tijdens de levensduur vraagt
aller aandacht. U iteindelijk zullen onder
druk van stijgende verantwoordelijkheden
voor risico’s, autom atische signaleringen
in grote installaties hun weg vinden. Het
bepalen van de te meten grootheden zal
daarbij het grootste probleem zijn.
Slot
Al deze ontw ikkelingen zullen slechts tot
stand kom en, indien alle betrokken par
tijen de handen ineen slaan.
N aast het samenspel van fabrikant en ge
bruiker kan nu ook de w etenschap hier een
aandeel leveren.
In de internationale en nationale norm ali
satie hebben deze partijen elkaar reeds ge
vonden, m aar het dient gezegd dat bij deze
ontw ikkelingen er nog geen sprake van
norm alisatie is. Integendeel, norm alisatie
zou in eerste instantie hier zelfs rem m ende
invloed uitoefenen.
Daarom dienen fabrikant, gebruiker en
w etenschap naar nieuwe sam enw erkings
verbanden om te zien. V oorzover ik de
w etenschap mag vertegenw oordigen, kan
ik u m ededelen dat van die zijde de b e
reidheid er is.

Rolling bearings in marine diesel engines;
recent development projects
In recent years SKF has undertaken a number of development projects aimed at
increasing the use of rotting bearings in marine diesel engines
The development work has been concentrated on the larger engine units of the
Burmeister & Wain design with cylinder ratings of up to 3000 kW (4000 hp). T h e
most promising projects are those dealing with cam rollers for fuel pumps and
exhaust valves, as well as bearing arrangements for crossheads, rocker arms
and chain sprockets. SKF has also designed a special OK coupling to join
camshaft sections.

During the 1930s and 1940s SKF
supplied a large number o f spherical
roller bearings for use as main bearings
in two-stroke semi-diesel engines w ith
ratings of up to 3 7 5 kW (5 0 0 hp)
per cylinder. To enable the bearings to
be mounted, the crankshafts had to be
manufactured in sections and sub
sequently joined. All the problems of
joining and dismantling these sections
of the crankshafts were satisfactorily
solved by using the oil injection
method developed by SKF. Another
popular SKF bearing in semi-diesel

engines was the gudgeon pin bearing
which was specially designed for the
position between the gudgeon pin and
connecting rod. This bearing was also
used in the cam rollers of fuel pumps.
Subsequently the semi-diesel engine
became outdated as a means of
propulsion for small ships and was
replaced by high-speed diesel engines.
For several years after this, little was
heard of rolling bearings as com 
ponents for marine diesel engines.
M ore recently, however, work has
been intensified, spurred by the con-

siderabfy increased demand for large
diesel engines for ships in the 2 0 0 0 0 0
to 3 0 0 0 0 0 d w t range, see fig 1.

R ecent d evelo p m en t projects
The field in which SKF marine diesel
activity is concentrated has now
changed in favour of the larger engine
units w ith cylinder ratings of up to
3 0 0 0 kW (4 0 0 0 hp), see fig 2. The
development work has mainly been
carried out in collaboration w ith Bur
meister & Wains M otor- og Maskinfabrik af 1971, Copenhagen, by
Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB,
and AB Gbtaverken, Gothenburg, w ho
both manufacture B & W engines
under licence. Some of the most
important and most promising projects
undertaken during recent years are
listed b e lo w :
— Cam rollers for fuel pumps and
exhaust valves
— OK couplings for built-up cam 
shafts
— Crosshead bearing arrangements
— Rocker arm bearing arrangements
— Chain sprocket bearing arrange
ments for camshaft timing gears
A t present these projects are at
different stages of development. Work
on the cam rollers simply involves
continued improvement of a product
which has already been in use for
many years. The special OK coupling
has been bench tested and is now
ready to be marketed. Further practical

Fig 1 M /S Svealand, 282 000 dwt. built at the Eriksbergs
shipyard in Gothenburg. The vessel is powered by the
largest B & W engine so far made, a 10-cylinder diesel
engine designated K98GF, with a total rating of 4 0 7 0 0
BHP at 103 r/min

S . O n W . — 4 .1 f l i a a r n a n n n n
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tests w ith the crosshead bearing
arrangement are required, as well as a
thorough analysis to evaluate whether
it can compete in price with other
types of bearing arrangement. Tech
nically the development of the rocker
arm bearing arrangement is complete,
but the bearings are not yet being
manufactured in the planned quantity.
The chain sprocket bearing arrange
ment has been in service for over a
year with satisfactory results.
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C am ro lle rs fo r fu e l p u m p s and
e x h a u s t v alves
At present SKF produces three different
designs of cam roller for installation in
B & W engines, see fig 3. These
designs represent different stages of
development. As a result of the steadily
increasing combustion pressures, the
loads to which cam rollers are
subjected have gradually increased,
thus necessitating a corresponding
increase in load carrying capacity.
The size of the rollers incorporated in
the cam roller bearing has a marked
effect on the load carrying capacity,
and every effort is therefore made to

use rollers with as large a diameter as
possible. The internal forces caused
by the motion and acceleration of the
cam roller are, however, limiting
factors, but by altering the internal
design of the cam rollers to make
better use of the cross-section, it has
been possible to achieve sufficient
load carrying capacity.
Some comparative values for the
three designs with the same outside
diameter are given in the table below ;
they show how the internal design of
the cam roller influences load carrying
capacity and life. The basic rating life
Z.10 and the static load safety factor s0

Cam ro ller

Basic load ratings
Dynamic
C

Basic rating S ta tic load
life
safety fa c to r

Static
C0

Lio

So

x 10® revs

—

—

N

I

176 0 00

346 000

8,5

1,6

II

520 0 00

571 0 00

315

2,6

III

693 000

7 95 000

825

3,6

The values were calculated using an equivalent dynamic
bearing load P = 92,4 kN and an equivalent static bearing
load Po = 2 20 kN.

have been calculated assuming an
ideal distribution of the rolling element
loads, as shown in fig 4. As is known,
this distribution is correct if the
bearing housing can be regarded as
rigid, which is the case in the majority
of rolling bearing applications.
When the outer ring of the cam roller
is thin it will be elastically deformed
as it rolls against the cam profile, so
that the load will be distributed over a
smaller number of rollers, see fig 5.
This obviously results in a reduction
in load carrying capacity. The life
calculation must therefore be based on
an equivalent bearing load which
takes this into account (see Ball
Bearing Journal 1 4 3 ), a fact which is,
unfortunately, often disregarded when
rolling bearings are to be used as cam
rollers.
Normally the load distribution in cam
rollers is approximately cosinusoidal.
Calculation of the equivalent bearing
load will be sufficiently accurate if the
values of the ratio P /F given in the
theoretical diagram, fig 6, are used. P
represents the equivalent bearing load
on which the life calculation should be

based and A the external load (normally
purely radial) acting on the cam roller.
The mean value Fm, determined from
load diagrams for the specific case, is
inserted as the value of the external
load F. Normally Fm 0,4 Fmtr
For cam roller I, D ^ /D = 0,5 giving a
value, from the diagram, of P /F = 1,2,
i.e. P = 1,2 F. In the same way we
obtain P = 1,3 F and 1 , 4 f for cam
rollers II and III respectively. CorFig 4 Distribution of rolling element load with a rigid
bearing housing

responding values of the basic rating
life /.10 are then 5, 130 and 270
million revolutions— a considerable
reduction of the values given in the
table. However, sample tests have
shown that more favourable results
can be expected in practice, and this
leads to the general design rule that
the outside diameter of the cam roller
should not be less than twice the
outer ring raceway diameter. It is not
always possible to meet this require
ment and it is then necessary to adjust
the various design parameters until
the greatest possible load carrying
capacity, and therefore sufficient life,
is obtained. The calculation of cam
roller life, expressed in operating hours,
is based on the number of revolutions
per hour made by the roller as it runs
against the cam profile, which is
normally composed of a number of
arcs. The distance rolled, S, can
easily be calculated if a drawing of the
cam profile is available.
Fig 6 Rolling element load in e cam rollet

Hertzian pressure at the roller contact;
for normal steel cam rollers this may
usually reach 7 0 0 to 9 00 N /m m 2.
SKF cam rollers are made of the same
high-quality steel used for rolling
bearings and can therefore withstand
even higher pressures of up to 1500
N /m m 2. For example, for design III,
which has a crowned runner surface,
the actual pressure stress is 1345
N /m m 2, corresponding to a maximum
load of 2 15 kN.
Previously smearing on the cam profile
and the runner surface of the roller
caused by sliding at the contact
surfaces has been a problem. All SKF
cam rollers are now supplied w ith a
phosphated runner surface treated
w ith molybdenum disulphide; this
effectively prevents smearing.

I
i
D

D

I
f

i

D,
D
Fig 6 Equivalent bearing load P for cam rollers as a
function of external load F and diameter ratio D %/D

Fig 7 Typical cam profile, composed of area. The
angles 4>n are measured in radians

Using the symbols in fig 7 the following
equation is obtained.

S

=

(« 1 0 1

+ « 2 0 2 + « 303 + « 404)

If the speed of rotation of the cam 
shaft is n r/min, the total number of
revolutions N made by the cam roller
per hour will be

or

There is one reservation h o w ever:
since there is always a certain amount
of sliding between the cam roller and
the cam profile, the calculated number
of revolutions is never fully attained.
The basic rating life of the latest cam
roller design is in the region of 2 5 0 0 0
hours, but engine manufacturers
demand approximately twice this life.
SKF's long experience of cam rollers
in diesel engines, however, indicates
that the actual life will be about three
to five times the basic rating life,
provided that lubrication is satisfactory.
The calculation for a cam roller is not
complete until the stresses at the
contact between cam roller and cam
have been checked to ensure that
they do not exceed the permitted
value. Normally this assessment is
based on a determination of the

Fig S OK couplings for joining built-up camshaft
sections

O K coupling fo r b u ilt-u p
cam shafts
The camshafts are manufactured in
sections for one or more cylinders.
On installation the sections must be
joined together by some kind of
coupling. For this purpose SKF has
now designed and tested a special
version of the established OK coupling,
see fig 8. The coupling, which normally

comprises a thin-w alled, tapered inner
sleeve and a robust outer sleeve with
a corresponding internal taper, has an
integral mounting and dismounting
device, thus enabling the camshaft
section or cam to be changed quickly
and easily. The tested OK coupling,
which is intended for a 2 75 mm
shaft diameter, has the following
technical d a ta :
Outside diameter
4 2 0 mm
Joint interference length 2 x 1 35 mm
Torque transmission
capacity
6 0 kNm
Safety factor
2,5
Other sizes of this special coupling
have also been designed.

Crosshead bearing a rra n g e m e n t
The movements in a crosshead bearing
differ appreciably from those normally
occurring in rolling bearings. The
turning movement of about ten degrees
of a revolution at a frequency of 120
oscillations per minute, which the
bearings must perform, is particularly
unfavourable from the lubrication point
of view . In addition, the cage is
subjected to abnormal stresses as a
result of the rapid oscillatory turning
movements coupled w ith the asso
ciated
large
acceleration
forces.
Despite these severe operating con
ditions, the bearing arrangement,
shown in fig 9, using spherical roller
bearings 2 3 1 6 0 C A K /W 3 3, has proved,
itself to be fully acceptable. It has
been tested in service for 6 0 0 0 hours
in a Gotaverken engine, having the
designation GV 7 5 0 /1 5 0 0 , w ith a
cylinder rating of 7 5 0 kW (1 0 0 0 hp).
Initially there were problems w ith the
guiding surfaces of the cage which
became severely worn. This problem
was solved by reducing the pressure
on them by using a lighter cage made
of an aluminium alloy w ith particularly
good sliding properties.
It was also found that the expected
fatigue life was not reached. One of
the reasons for this was that the
lubricating oil, which was also used
to cool the pistons, did not have a
sufficiently high viscosity to ensure a
cohesive oil film at the contact surface
between the rolling elements and
raceways. It was further established
that the load was unevenly distributed
S. en W. - 4 3 e jaargang no. 19 - 1976

Fig 9 Crosshead bearing arrangement with spherical roller bearings

between the bearings. Laboratory tests
have clearly shown that grease will
give very much better lubrication than
oil under oscillating conditions. A
possible w ay of improving lubrication
would therefore be to use grease.
Uniform distribution of the load
between the bearings is primarily a
matter of alignment, but special devices
to equalise the load may also be
worth considering.
Another result of the practical operat
ing tests is that they have verified
a later developed method of calcula
tion for rolling bearings in applications
w ith oscillatory movements. The most
important feature of the new method

is the use of the following equation to
calculate fatigue life :

^

1 O , (o tc )

- *23

where

L, O.foic)

= the adjusted rating life,
for bearings w ith oscil
latory movements, ex
pressed in millions of
revolutions
= combined life adjustment
factor for material and
lubrication (see Ball Bear
ing Journal 1 84 )
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since the rolling elements and cage
find it difficult to follow the rapid
accelerations occurring when the
direction of rotation changes. Another
type of damage which often occurs is
wear over a length corresponding to
the distance travelled by the rollers on
the raceway.
A general design rule is that the mass
of the rolling elements and cage
should be as small as possible. The
risk of wear will be minimised if the
distances rolled by the individual
rollers overlap each other. This means
that the number of rollers in each row
must be greater than n /a where a is
half the stroke in radians for one
rocking
movement.
The
same
equations are used to calculate the
life and lubricant viscosity as for the
crosshead bearing arrangement.

Fig 10 Rocker arm bearing arrangement with multi
row cylindrical roller bearings NNU 6936 V

y

= amplitude (half the stroke
of a crankshaft revolution)
in radians
= basic dynamic load rating
of the bearing in N
= equivalent dynamic bear
ing load in N
- an exponent, having the
value 3 for ball bearings
and 1 0 /3 for roller bear
ings.

C
P
p

W hen determining the factor a23, the
required lubricant viscosity must be
calculated first. W hen doing this it is
best to start from an equivalent speed
nK as fo llo w s :

2y

= — n

where y is the amplitude (see above)
in radians and n the engine speed in
r/m in.

Rocker arm bearing arra n g e m en t
The rocker arm bearing arrangement is
heavily loaded. At the same time
it performs a very small oscillatory
movement at high frequency. The
conditions are therefore especially
difficult for all types of bearing. Ball
bearings cannot be used since the
basic load ratings are not sufficient.
In roller bearings sliding damage
easily arises under these conditions.

Fig 11 Rocker arm bearing arrangement with double
row cylindrical roller bearings 319 4 4 0 LS

Fig 12 Bearing arrangement for intermediate shaft with
chain sprockets incorporating spherical roller bearings

The method of lubrication is extremely
important in this application. Extensive
damage occurred during test running
in the laboratory of a bearing lubricated
with oil of viscosity 180 mm2/s at
50 °C. An identical bearing was run
under exactly the same operating
conditions but with grease lubrication.
The grease used contained molyb
denum disulphide and the base oil
viscosity was 2 60 mm2/s at 5 0 °C.
With grease lubrication no damage of
any kind could be observed at the end
of the 3 0 0 hour test. Similar results
have been obtained in practical tests
with a B & W engine. The maximum
load on this bearing arrangement was
650 kN, the amplitude of oscillation
9,6 degrees and the number of
strokes 100 per minute.
During development, a test was first
made w ith spherical roller bearing
23134 C, but this did not give satis
factory results, nor did it appear
possible to achieve any improvement
by modifying the bearing or the
lubrication : therefore it was concluded
that this type of bearing must be con
sidered unsuitable.

The next test was made with greaselubricated m ulti-row cylindrical roller
bearing N N U 6936 V. These bearings
have small, light-w eight rollers and
no cage,
a specification
which
conforms well w ith the general
design principle for oscillating bear
ings. The design of the bearing
arrangement is shown in fig 10. After
about 20 0 0 0 hours of operation, the
bearings were inspected and were
found to be in excellent condition.
M u lti-ro w cylindrical roller bearings
with small, short rollers were thus the
solution to the problem. No other
bearings w ith the same boundary
dimensions can surpass bearings from
series N N U 69 V for this application.
The absence of a cage does, however,
pose a problem. For reasons connected
with mounting, it is almost essential
that the bearing should be nonseparable. To meet this requirement,
it is possible to use double row
cylindrical roller bearings of series
3 1 9 4 (0 0 ). In this case the bearings
are fitted with an integral seal of the
LS type, see fig 11. These bearings
also meet the basic design principle
very well.

Chain sprocket bearing
arran g em en t fo r th e cam shaft
tim in g gear
Rolling bearings have long been used
for guide and tensioning sprockets
for the camshaft timing chain. The
most common type of bearing for this
application in large engines is the
spherical roller bearing. Fig 12 shows
a chain sprocket bearing arrangement
which has now been operating suc
cessfully in service for about one year.
In the timing gear in question identical
bearings— 232 32 C K /W 3 3 — are used
for both the guide and tensioning
sprockets being mounted on adapter
sleeves H 2332. The bearings are oillubricated.
In these positions the bearings are
often installed without protective
seals, and one may question whether
there is not a risk of corrosion in the
bearings. No corrosion has yet been
detected where the bearings have been
correctly lubricated.
Reg. 8 12 1

(Overgenomen uit SKF Ball Bearing Journal
No. 186 - 1976)
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NSU Containerschip
op stapel gezet

Tewaterlating
’Dirk Jacob’

De eerste kielsectie van een door de Nederlandsche Scheepvaart Unie (NSU) be
steld containerschip is bij Verolme Dok
en Scheepsbouw Mij te Rozenburg op de
bouwhelling geplaatst. D aar wordt het
achterschip geconstrueerd, terwijl het
voorschip in aanbouw is bij de ook tot
Rijn-Schelde-Verolme M achinefabrieken
en Scheepswerven N .V . (RSV) beho
rende N ederlandsche Dok- en Scheeps
bouw Mij te Amsterdam. De beide delen
zullen in Rozenburg aan elkaar worden
gelast. Oplevering in 1977, alsook van
een zusterschip dat NSU eveneens bij
RSV heeft besteld.
Het worden forse motorschepen met een
capaciteit van 2442 tw intigvoets con
tainers en een snelheid van bijna 22
knopen.
Beide krijgen installaties om grote aantal
len koelcontainers op tem peratuur te hou
den. Bij een lengte over alles van 258,50
meter en een bruto tonnage van 52.000,
zal het maxim um draagverm ogen 48.800
ton bedragen.

Deze product-carrier 'Dirk Jacob’ ge
bouwd bij Verolme Scheepsw erf Alblasserdam B .V ., onder bouwnum m er 897,
in opdracht van Nordische Reederei-Ge
sellschaft Jacob mbH & Co. produktencarrier K G ., Flensburg, werd op 21
augustus 1976 te w ater gelaten.
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De doopplechtigheid werd verricht door
m evrouw Irmgard Jacob.
Deze product-carrier is ontw orpen voor
het vervoer van geraffineerde olieprodukten. Het ladingsysteem is dan ook dusda
nig uitgelegd dat 10 verschillende soorten
lading tegelijk vervoerd kunnen worden
en dat zij ook bij het laden en lossen van
elkaar gescheiden blijven.
H et schip is verdeeld in 24 tanks, te weten
8 m iddentanks en 16 zijtanks. Tank 8 is
tevens geschikt om de afval in op te slaan,
welke ontstaat bij het schoonmaken van de
tanks.
Het gehele ladingsysteem is vanuit de
lading-kontrole-kamer, welke op de

pom pkam er geplaatst is, hydraulisch op
afstand bedienbaar.
Het schip is geklasseerd bij L loyd’s Regis
ter o f Shipping en voldoet aan de eisen van
See-Berufsgenossenschaft.
De gehele akkommodatie is boven de ma
chinekam er op het achterschip onderge
bracht en geschikt voor 37 personen. Ie
dere hut heeft zijn eigen douche en toilet,
met uitzondering van de 6 extra mensen
voor de vaart door het Suez-kanaal, welke
in één hut zijn ondergebracht.
Om een zo rustig mogelijke akkom m oda
tie te verkrijgen, is de machinekamerschacht geheel gescheiden van de ak
kommodatie.
Enkele hoofdgegevens zijn:
Lengte over alles, 170.668 m .; lengte tus
sen de loodlijnen, 163.500 m .; Breedte
hoofddek, 25.908 m .; holte hoofddek,
15,65
m .;
diepgang,
11,80
m.;
proeftocht-snelheid, 16.0 kn.; dead
weight, 33.700 ton.
De hoofdm otor is een SULZER, welke bij
128 om w ./m in. 12850 BHP levert.

N
^

NEDERLANDSE VERENIGING VAN
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorstel voor leringen seizoen 1976-1977
D#sign, survey and repairs of offshore
structures
do o rmr. G. P. Smediey. B. Eng.. B. Met.. C.
Eng. Senior Principal Surveyor en mr. C. A.
Baloöodge, M Sc.. C Eng. Principal Surveyor van Lloyd’s Register of Shippïng.
23 sept. '76 (do) Rotterdam
Deze voordracht wordt gehouden in sa
menwerking met het Institute of Marine
Engineers (Netherfands Branch) en de
Sectie Scheepstechniek van het K M .

Werken buitengaats. Aspecten van het
werken in de offshore
door de heren J. B. Snoeks en H. Vasten
holt van de Nethertands Offshore Company, Delft
24 sept. '76 (vr) Amsterdam

Discussieavond over trillingsproblemen aan boord van schepen
30 sept. ’76 (do) Groningen
Turbines en tandwielkasten
door Kapt. Ltz. (b.d.) A. C. Pijcke
Docent Koninklijk Instituut voor de Marine
19 okt. ’76 (di) Groningen ??
21 okt. 76 (do) Rotterdam
22 okt. '76 (vr) Amsterdam

BALLOTAGE
De volgende heren zijn voor het gewoon
lidmaatschap de Ballotage-Commissie
gepasseerd:

De

Stork-Werkspoor-Dieselmotor

TM620
door Ir. J. H. Wesselo, Directeur Techniek
Stork-Werkspoor-Diesei
18 nov. ’76 (do) Rotterdam
Voordracht in samenwerking met IME (Ne
therlands Branch) en Sectie Scheepstech
niek van het KM .
19 nov. '76 (vr) Amsterdam ??
25 nov. '76 (do) Groningen ??

Moderne ontwikkelingen op het gebied
van niet-destructlef lesonderzoek
door de
search
Dienst
16 dec.
17 dec.
21 dec.

heer A. de Sterke (Hoofd afd. Re
en Gntw. Röntgen Technische
7 6 (do) Rotterdam
7 6 (vr) Amsterdam
7 6 (di) Groningen

Viking Piper (met film)
door ir.
17 mrt.
18 mrt.
25 mrt.

G. Lagers (IHC)
7 7 (do) Rotterdam
7 7 (vr) Amsterdam
77 (do) Groningen ??

Ontwikkeling van de navigatie in de
zeevaart
door de heer A. Wepster (NMI)
21 apr. 7 7 (do) Rotterdam
22 apr. 7 7 (vr) Amsterdam
26 apr. '77 (di) Groningen ??
N.B.
10 en 11 april 77 Pasen
19 mei '77 Hemelvaartsdag
29 en 30 mei '77 Pinksteren

Toepassing hydrodynamisch
zoek bij het manoeuvreren

onder
?? Nog geen lezing beschikbaar.

door de heren ir. C. C. Glansdorp en ir. G.
van Oortmerssen.
Voordracht georganiseerd door de Sectie
Scheepstechniek van het Klvl
13 jan. 77 (do) Delft (voor de afd. Rotter
dam)
21 jan. 7 7 (vr) Amsterdam
27 jan. 7 7 (do) Groningen ??

Voorstellen worden gaarne tegemoet ge
zien.

J. W. M. VAN DEN BERG
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor
Scheepsw erktuigkundigen, Amsterdam,
H TS-structuur; Scheepswerktuigkundige
Kon. N ederlandsche Stoomboot M ij.,
Amsterdam
Kastanjestraat 40, Haarlem
Voorgesteld door J. den Arend

L. A. W. HORN
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor
Scheepswerktuigkundigen, Amsterdam,
HTS-structuur; Scheepswerktuigkundige
NSU Scheepvaart B .V ., Rotterdam
Voorweg 124, Schoorl
Voorgesteld door J. den Arend

■v,

Bovenstaand programma zal in
'Schip en W erf worden herhaald. Wij
zigingen of aanvullingen kunnen
hierin voorkomen.

£■■"

J. P. ALKEM A
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor
Scheepswerktuigkundigen, A m sterdam ,
HTS-strucfuur; Scheepswerktuigkundige
VanN ievelt, G oudriaan& Co. N .V ., Rot
terdam, M am ixstraat 56 II links, Am ster
dam
Voorgesteld door J. den Arend

J. VAN DER ENDE
Afgest. Scheikunde Stichting Bijzondere
Cursussen,
Alblasserdam;
Manager
nieuw bouw afdeling J. C. H em pel’s
Scheepsverven B .V ., Vlaardingen
Hoogstraat 95c, Rotterdam
Voorgesteld door ir. S. Hengst

J. v.d. BERG
Oud-Scheepswerktuigkundige (met di
ploma B2); Prod. leider afd. Inbouw IHC
Verschure, Amsterdam
Schokkerlaan 49, Zaandam
Voorgesteld door ir. J. W . Brand

ing. J. S. HEISING
Afgest. HTS afd. W erktuigbouwkunde;
Hoofd Technische Dienst HollandiaRijsdijk Groep
Nwe Bosweg 9, Hendrik-Ido-Ambacht
V oorgesteld door J. Holster
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17 febr. 7 7 (do) Rotterdam ??
18 febr. 7 7 (vr) Amsterdam ??
22 febr. 7 7 (di) Groningen
??

G. P. S. J. TER HORST
Oud-Scheepswerktuigkundige (met di
ploma B2); Inspecteur Materieel (Buiten
land) Stevin Construction, Fijnaart
Papaverplein 98, Kerkrade
Voorgesteld door P. S. J. van der Hoeven
A. G. H. HUIJINK
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor
Scheepswerktuigkundigen, Amsterdam,
HTS-structuur; Scheepswerktuigkundige
Smit Internationale, Rotterdam
Zuivelweg 126, Doetinchem
Voorgesteld door J. den Arend
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P. JANSEN
W erktuigkundig expert Bureau Veritas,
Amsterdam
W ilsonstraat 134, Hoofddorp
Voorgesteld door ir. J. W. Brand
P. G. J. LOM AN
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor
Scheepsw erktuigkundigen, Amsterdam
HTS-structuur; Scheepswerktuigkundige
NSU Scheepvaart B .V ., Rotterdam
Schoolpad 15, Laren (N .H .)
Voorgesteld door J. den Arend
T. J. J. MATHU
Expert Bureau Veritas, Rotterdam
Lijsterstraat 45.
Groot Ammers
Voorgesteld, door ir. L. J. C. van Es
R. MUNS
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor
Scheepsw erktuigkundigen, Am sterdam ,
HTS-structuur; Scheepswerktuigkundige
NSU Scheepvaart B .V ., Rotterdam
Valeriusplein 226, Alphen a.d. Rijn
Voorgesteld door J. den Arend
W. A. OUT
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor
Scheeps wcrktuigku ndigen, A m sterdam ,
HTS-structuur; Scheepsw erktuigkundige
Kon. Nederlandsche Stoomboot Mij.
Postjeskade 235, Amsterdam
Voorgesteld door J. den Arend
H. C. ROERHORST
Afgest. Hogere Zeevaartschool Utrecht
(dipl. B2); Bedrijfsleider B .V . Calefax
W elding, Am sterdam
Siriusstraat 27, Hoorn
Voorgesteld door ing. D. C. M asdorp
Kruseman
J. SCHEEPM AKER
M arketing M anager B .V . Calefax Handelsondem . en Adviesbureau, Am ster
dam
Gandhistraat 41, Hoofddorp
Voorgesteld door ing. D. C. M asdorp
Kruseman
C. M. J. VAN DER SLIKKE
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor
Scheepsw erktuigkundigen, A m sterdam .
HTS-structuur; Scheepswerktuigkundige
Smit-lioyd B .V ., Rotterdam
Emmalaan 4a, Utrecht
Voorgesteld door J. den Arend
P. J. TOL
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor
Scheepsw erktuigkundigen. Am sterdam .

HTS-structuur; Scheepswerktuigkundige
Esso Tankvaart M ij., Rotterdam
Corn. Evertsestraat 8, Den Helder
Voorgesteld door J. den Arend

heer Visser een oorkonde en een geschenk
van ƒ 100.000,- ten behoeve van de ver
dere ontwikkeling van het Baggermuseum
te Sliedrecht.

A. N. DE W AARDT
Oud-Scheepswerktuigkundige (met di
ploma B); Inkoper/V erkoper FrankRijsdijk Holland v .o .f ., Hendrik-IdoAmbacht
V ijverban 130, Dordrecht-9
Voorgesteld door J. Holster

Ir. R. Cornet
Ir. R. Cornet is met ingang van 1 septem
ber 1976 benoem d tot hoofd van de afde
ling Nieuwbouw Materieel van Adriaan
Volker Baggermaatschappij b v ., Rotter
dam.

Gepasseerd als Belangstellende
H. KETTING
Bedrijfsleider Buitendienst Bakker Repair
B .V ., Sliedrecht
Junolaan 11, Dordrecht
Voorgesteld door J. den O uden, ing. W.
P. Stiekem a en P. A. Luikenaar
M. M AZEL
Tanker Broker Phs. van Ommeren B .V .
Jeroen Boschlaan 35, Rotterdam
Voorgesteld door W. H. Elink Schuur
m an, C. W. Leverland en J. H. van Klin
kenberg
S. H. M. VAN SCHIE
Scheepswerktuigkundige (dipl. A) NSU
Scheepvaart B .V ., Rotterdam
Eendrachtstraat 81, Vlaardingen-3170
Voorgesteld door ing. W. P. Stiekema en
P. A. Luikenaar
Gepasseerd als Junior-Lid:
J. W. NIEUW ENHUYSE
Studerende a.d. Hogere Zeevaartschool
voor Scheepswerktuigkundigen, A m ster
dam
Lage K lompweg 878, W eesp
Voorgesteld door ing. W. P. Stiekema

NIEUWSBERICHTEN
Personalia
Koninklijke onderscheiding voor de
heer J. B. A . Visser
De heer J. B. A. Visser, directeur van de
afdeling Nieuwbouw van Adriaan Volker
Baggermaatschappij, heeft na een bijna
48-jarig dienstverband onlangs afscheid
genom en van in- en externe relaties, w e
gens het bereiken van de pensioengerech
tigde leeftijd.
De Burgemeester van Sliedrecht, de heer
W. H endriks, maakte bij die gelegenheid
bekend dat de heer Visser was benoemd
tot Ridder in de Orde van Oftanje Nassau.
Van een 50-tal leveranciers ontving de

Nieuwe opdrachten
30 voorgem onteerde pijpeenheden
Sea Tank Com pany, Parijs, heeft na uit
gebreide onderhandelingen een opdracht
geplaatst bij RSV (RIJN-SCHELDEVEROLM E
M achinefabrieken
en
Scheepswerven N. V.) voor het fabriceren
van 30 voorgemonteerde pijpeenheden
(piping packages).
Sea Tank Company en Mc Alpine, ont
werpers en bouwers van betonnen off
shore platform s, bouw en momenteel een
platform voor het Cormorant veld, een
concessie van Shell en een van de grootste
olie- en gasvelden in het noordelijk ge
deelte van het Engelse continentale plat.
De pijpeenheden, welke gefabriceerd
worden bij de Nederlandsche Dok en
Scheepsbouw Mij, A m sterdam , behorend
tot RSV, bevatten de olie- en gaspijplei
dingen en alle leidingen voor het ballastsysteem van het platform , welke het dek
en het opslaggedeelte van het platform
met elkaar verbinden.
De eenheden worden geïnstalleerd in de
betonnen torens van het platform .
Een van de kritieke fasen tijdens de bouw
van het platform is het installeren van de
pijpeenheden in de betonnen torens, een
operatie die moet worden uitgevoerd alvo
rens het dek van het platform kan worden
aangebracht.
V oor het Cormorant platform is het tijd
schema bijzonder kort. Een van de belang
rijkste overwegingen van opdrachtgevers
om de orders voor de pijpeenheden bij
RSV te plaatsen is de korte levertijd waar
aan kan worden voldaan.
H et werk dient te worden opgeleverd in
februari 1977 en betekent ongeveer 125
manjaren werk voor de Nederlandsche
Dok en Scheepsbouw Mij.
Booruitrusting
Een kontrakt voor de levering van een
booruitrusting in geprefabriceerde eenhe
den. z.g. m odules, is afgesloten door
Shell Exploration and Production, Lon
den, met de Rotterdamsche Droogdok
Mij, Rotterdam , eveneens behorend tot
RSV.

)e boorinstallatie zal op het Cormorant
jlatform worden geplaatst.
5e aanvankelijke opdracht voor de instalatie werd reeds eerder dit jaar door Shell
jeplaatst en het werk is thans in volle gang
lij de Rotterdamsche Droogdok Mij.
Set totaal aantal hiermede gemoeide m an
uren bedraagt 200.
Oplevering zal dienen te geschieden in
naart 1977 en nadat het platform op het
Cormorant veld is geplaatst, zal de boortitrusting vanaf dit platform de 36 produkieputten boren.
’egelijkertijd zal het Connorant platform
vorden aangesloten op omliggende Shell
platforms en het vaste land.
Set management van het totale werk
Vordt voor Shell gedaan door Tri Ocean
Engineering, Calgary Canada, en de in;pektie wordt uitgevoerd door Supervise
Marine and Engineering Services, Rotterlam.
boor deze twee opdrachten is RSV Off
shore zeer nauw betrokken bij de totstand
koming van het Cormorant platform.
Tewaterlatingen
Medio verleden jaar ontving IHC Holland
/an ’Portobras’ in Rio de Janeiro kort na
elkaar de opdracht voor de bouw van twee
sleepzuigers, elk met een laadruiminhoud
van 4000 m 3. Het eerste schip, de M aca
pa is op 27 augustus jl. bij IHC Smit in
Kinderdijk te water gelaten.
De doopplechtigheid werd verricht door
Mevrouw Sonia Carvallo M arkus, echt
genote van Dr. A. O. M arkus, President
van ’Portobras’.
Het 106,60 meter lange en 18,30 meter
brede schip wordt voorzien van twee
zuigbuizen, waarmee tot op een diepte van
32 meter kan worden gebaggerd. Tot de
uitgebreide baggerapparatuur behoren een
bakkenlaadinstallatie
en
een
zelfieegzuiginrichting met aansluiting voor
een drijvende- en/o f walpersinstallatie.
De accommodatie biedt plaats aan een
bemanning van 35 koppen. De voortstu
wing geschiedt door 2 12 cilinder MAN
motoren, elk met een vermogen van 2940
pk. De twee baggerpompen worden elk
aangedreven door een 8 cilinder MAN
motor van 1960 pk.
De bouw van het tweede schip is al in volle
gang. Met de samenbouw van de inmid
dels gereed liggende secties op de helling
in de Scheepsbouwhal werd meteen na de
tewaterlating van de M acapa een begin
gemaakt. Over drie maanden al zal ook de
tweede grote sleepzuiger voor Brazilië te
water worden gelaten.

De d.s. sleephopperzuiger M acapa
wordt gebouwd onder toezicht van BU
REAU VER1TAS voor de klasse: 1 3/3 E
Drague porteuse de déblais - Haute mer
Dragage a moins de 5 milles des cötes.
Van de drie chemicaliëntankers die in
Noorwegen voor De Haas-Damco bv
worden gebouwd, is de 'M are M agnum'
op 28 augustus 1976 bij Smedvik Verft te
Alesund te water gelaten. Evenals de zus
terschepen 'M are Novum' en 'M are Bonum ’ zal de 'M are M agnum' een draag
vermogen krijgen van 3100 ton en voldoen
aan de verscherpte Imco-voorschriften die
in 1978 van kracht worden.
De Haas-Damco te Rotterdam is een doch
terbedrijf van de Nederlandsche Scheep
vaart Unie (NSU), dat zich toelegt op de
binnenvaart en de kustvaart. Hierbij is het
vervoer van aardolieproducten en vloei
bare chemicaliën van grote betekenis.
Proeftochten
Op 18 en 19 augustus heeft met goed ge
volg proefgevaren de sleephopperzuiger
Kasai. ordem o. 10251 van IHC De
Klop B .V . te Sliedrecht, bestemd voorde
Régie des Voies Maritimes te Boma (Zaire).
Hoofdafmetingen zijn: lengte 77,783 m,
breedte 14.000 m, holte 6,000 m.
In dit schip werden de volgende motoren
geïnstalleerd:
twee 2-tact, enkelwerkende BOLNESmotoren van het type 9 DNL 150/600, elk
met een vermogen van 1350 pk bij 600
om w /m in, alsmede twee ABC-motoren
van het type 6 DX, elk met een vermogen
van 450 pk bij 750 omw/min.
De sleephopperzuiger 'Kasai’ werd ge
bouwd onder toezicht van Bureau Veritas
voor de klasse: I 3/3 E Drague porteuse
de déblais - Haute mer.
Verkochte schepen
Via bemiddeling van Supervision Shipping & Trading Com pany, Rotterdam, is
het m .s. 'Strijbeek', toebehorend aan
C .V . Scheepvaartondememing Klarem
beek (Spliethoff’s Bevrachtingskantoor
B .V .), Amsterdam verkocht naar Grie
kenland. closed-shelterdecker, gebouwd
in 1965, 2.160 tons d.w . en uitgerust met
een 1.320 pk Deutz hoofdmotor.
De overdracht heeft inmiddels plaatsge
vonden en het schip is herdoopt in M a
ria P ’.

TECHNISCHE INFORMATIE
Roestomvormer
De Zwitserse firma SFS, in Nederland
vertegenwoordigd door VIBA N .V . te
's-G ravenhage. is er na enige jaren re
search en uitgebreide tests in geslaagd een
doeltreffend middel te ontwikkelen voor
het bestrijden en verwijderen van roest en
het voorkomen van roestvorming. Het
middel, Noverox-Complex-Systeem ge
naamd, bezit de eigenschap roest om te
zetten in een stabiele metaalorganische
ijzerverbinding. Volgens de fabrikant kan
het middel zonder voorbehandeling op de
roestplekken worden aangebracht, waar
door in één handeling een weer-, warmteen vochtbestendige deklaag wordt ge
vormd, die een duurzame bescherming
geeft tegen verder roesten.
Noverox is een witte kunststofemulsie met
een s.g. van 0,98 die na het aanbrengen
zwart opdroogt.
De vochtigheid die voor roestvorming no
dig is, wordt geabsorbeerd waardoor de
vorming van nieuw instabiel ijzerhydroxyde wordt voorkomen. Het eigenlijke
oppervlak van de aangebrachte Noveroxlaag bestaat uit een automatisch gevormde
elastische kunststoffilm. De roestomzetting is een reactie die in de tijd verloopt.
Het is dadelijk zichtbaar door de zwarte
verkleuring van het geroeste oppervlak,
maar de werking schrijdt voort onder in
vloed van vocht en zuurstof uit de lucht.
Dit betekent dat zich gedurende langere
tijd roest onder de Noverox-laag kan be
vinden. Deze is echter al geneutraliseerd
en gestabiliseerd. Het proces eindigt,
wanneer alle oxyden en hydroxyden zijn
omgezet en de metaalorganische verbin
dingen zich in het blanke metaal hebben
verankerd.
Het Noverox-Complex-Systeem kan zo
wel in de industrie als door de particulier
worden gebruikt en kan op blank metaal of
direct op de roest worden aan gebracht.
Voorbehandeling is volgens de fabrikant
veelal niet nodig. Losse roestschilfers,
hamerslag en verflagen waaronder zich
roest bevindt, moeten worden verwijderd.
Zeer dikke roestlagen moeten enigzins
ruw gemaakt worden met een staalborstel.
Van blank materiaal moet vuil en vet wor
den verwijderd.
Het aanbrengen kan geschieden door
dompelen, (airless) spuiten, met een rol of
met een kwast, ook wanneer de te behan
delen vlakken nat zijn. De Noverox-laag
kan zonder bezwaar worden afgelakt met
olieverven, lakverven, kunsthars en tweecom ponentenlakken.

Noverox is vrij van m inerale zuren en is
niet agressief voor ogen, handen, kleding
enz. Het bevat geen giftige stoffen en
geeft deze ook niet af als met Noverox
behandelde onderdelen worden gelast.
Levensmiddelen kunnen gerust in aanra
king kom en met het N overox-Com plexSysteem. Bij het behandelen van een
roestplek gaat het middel alleen de roest plek te lijf, terwijl de nog van een goede
verflaag voorzien om ringende delen on
aangetast blijven. De droogtijd is kort,
waarbij na 30 m inuten geen aanhechting
van stof m eer optreedt.
Eekels pom pen nu ook in Duitsland
Onlangs is in Bremen van start gegaan
EG S, Eekels G eräte Service G m bH , doch
terondernem ing van Eekels B .V .
Buiten het feit dat EGS zich niet alleen
richt op haar eigen Duitse markt maar ook
op het toenem ende aantal Nederlandse
aannemers dat werkzaam is in Brem erha
ven, W ilhelm shaven, Hamburg en z., is
het principe van EGS gelijk aan dat van
Eekels Pom pen. Zij zal in D uitsland, ge
lijk Eekels Pompen in Nederland pom pen
verhuren, pom pen verkopen en service
verlenen.
Alle grote m erken, typen en kapaciteiten
in grote bem alingspom pen, bronbem alingspom pen, spuitpom pen, riool w ater
pom pen, klokpom pen, onderw aterzandpompen en universele pom pen, zijn in
haar program opgenom en.
Zij beschikt over een eigen huurvloot die
aan de meeste aanvragen zal kunnen vol
doen. Z eer grote pom pen (tot 6000 m ’/u .)
o f zeer bijzondere pom pen w orden binnen
een dag uit Nederland aangevoerd.
M anager Dierk Jobmann heeft naast een
ruime ervaring in het aannem ingsbedrijf,
een grondige opleiding gekregen in de 4
Nederlandse vestigingen, evenals servicem onteur Hans M orawitz.
EGS beschikt over een m oderne en goed
geoutilleerde servicehal en ligt eenvoudig
bereikbaar, vlakbij de A utobahnafrit
Brem en/Brinkum .
Het juiste adres en telefoonnum m er luidt:
EGS Eekels G eräte Service G m bH . G e
werbegebiet Stuhrbaum , Zeppelinstras
se/G utenbergstrasse 9, 2804 Stuhr 2 über
Brem en, Telefoon (Brem en 0421) 56741.
Een nieuwe dieselm otor van Petters
Petters Lim ited te Staines, Engeland be
horend tot de bekende H aw ker Siddeley
Group, brengt een nieuwe lichtgewicht
dieselm otor op de m arkt, de AC-2.
Deze tw ee-cilinder, luchtgekoelde m otor
608

ontwikkelt 13,4 pk. bij 3600om w /m in. en
is uitermate kompakt met een totale
hoogte van 438 mm.
Door de kombinalie van kleine afm etin
gen en hoog specifiek vermogen is de
AC-2 zeer geschikt voor aandrijving van
draagbare pom pen, generatoren, lasgeneratoren en koelaggregaten voor transportdoeleinden.
Het ontw erp van de AC-2 is gebaseerd op
de welbekende één-cilinder van het type
AC-1 en daardoor is de uitwisselbaarheid
van onderdelen m et andere Petter diesels
van de ’A ’-serie uitermate groot. Bijzon
dere aandacht werd besteed aan de bestrij
ding van lawaai en luchtverontreiniging,
terwijl betrouwbaarheid en lage onder
houdskosten voldoen aan de hoge Petternormen.
A lum inium legeringen worden uitgebreid
gebruikt in het ontwerp van deze nieuwe
dieselm otor en de krukkast en het karter
zijn speciaal ontworpen om trillingen tot
een m inim um te beperken. Het lucht-cel
verbrandingssysteem zoals reeds gebruikt
werd in de één-cilinder motoren van de
’A ’-serie werd gehandhaafd, w aardoor
ook deze m otor zeer gemakkelijk start en
soepel loopt.
O m het totale geluidsniveau zo laag moge
lijk te houden werd tevens gebruik ge
maakt van een speciaal ontw orpen dem per
voor de inlaatlucht en uitlaatgeluiddem per, alsm ede van een polypropylenen
w aaier voor de koellucht.
Luchtverontreiniging wordt voorkomen
door een zeer goed karterventilatiesysteem met afvoer naar de luchtinlaatleiding, w aardoor tevens de sm ering in het
bovenste
ciiindergedeelte
verbeterd
wordt. O ok brandgevaar is hierdoor sterk
verminderd.
De AC-2 is standaard voorzien van een
nieuwe ontw erp startinrichting, w aardoor
het mogelijk is bij tem peraturen van —8
graden C. met de hand te starten. W anneer
de m otor een elektrische startinrichting
heeft, is zelfs starten bij —15 graden C.
zonder extra hulpm iddelen geen pro
bleem.
O nderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk
en het onderhoud is zeer eenvoudig. Het
brandstofsysteem is zelfontluchtend, ter
wijl brandstof-, olie- en luchtfilters ver
w isselbaar zijn.
De Petter AC-2 diesel, die lichter en kornpakter is dan concurrerende diesels van
hetzelfde verm ogen, kan m et vast en va
riabel toerental geleverd w orden, waarbij
konstante toerentallen van 3000 resp.
3600 om w /m in. hem uitermate geschikt
maken voor generatorsets van 50 o f 60
Hz.

Eight offshore mobile drilling units
am ong 181 new vessels classed by the
American Bureau o f Shipping during
July
The Am erican Bureau o f Shipping (ABS)
classed 181 new vessels worldwide during
the m onth o f July. Included in the total
are: 8 offshore mobile drilling units, 4
tankers, 3 bulkcarriers, 1 general cargo
carrier. 20 workboats, 15 traw lers, 2
manned subm ersibles, 83 LASH barges
and 45 vessels o f other types.
M olykote 1000 een universele
schroefdraadcom pound
M olykote 1000 is een kwaliteitsprodukt
voor de sm ering van schroefdraadverbindingen. Het produkt is ontwikkeld
om aan de standaardnormen betreffende
de voorspankracht met normale olie te
voldoen, m aar geeft betere eigenschappen
op lange termijn en maakt ook onder
ongunstige bedrijfsom standigheden een
gemakkelijke demontage mogelijk.

Gemakkelijk toe te passen
M olykote 1000 wordt eenvoudig met de
kwast op de schroefdraad aan gebracht.
W anneer de bouten o f moeren worden
aangedraaid, wordt een vasthechtende
film gevorm d, die de volgende eigen
schappen heeft:
- goede hechting
- uitstekend lossingsverm ogen
- afdichtingseigenschappen
- ruim
tem peratuurbereik (-40 tot

+ 1150 °C)
- verhouding tussen koppel en voorspanning verandert niet
- uitstekende weerstand tegen veroude
ring
- voorkomt passingsroest
- geen gevaar van vorm ing van explo
sieve gassen
- bevat geen lood

Typische toepassingen
M olykote 1000 kan worden gebruikt voor
de montage van allerlei schroefdraadverbindingen, die onder ongunstige om stan
digheden in bedrijf zijn.
In het bijzonder op schroefdraden, die
worden blootgesteld aan hoge bedrijfstem peraturen, extrem e drukken en corrosie-invloeden. Tot de specifieke toe
passingen behoren onder m eer turbinebouten, verbrandingsm otoren, gasgene
ratoren, kleppen en de vele schroefdraadverbindingen in de petro-chemische
industrie, resp. olieraffinaderijen, staalfa
brieken. enz.
Voor verdere informatie M avom B .V .,
Alphen a.d. Rijn.

