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Werven straks dicht?

Geen week gaat er voorbij of er gebeurt 
weer van allerlei in de wereldscheeps- 
bouw. Meestal zijn het onplezierige be
richten die binnenkomen, althans voor ons 
land. Nauwelijks waren we van de schrik 
bekomen over het missen van een interes
sante opdracht uit Egypte (hoewel som
migen willen, dat Nederland nog steeds in 
de markt hiervoor zit), of we krijgen te 
horen, dat een bestelling voor tw aalf lijn
vrachtschepen voor de Djakarta Lloyd 
door Indonesië aan West-Duitsland is ge
gund, naar het heet omdat de kredietfacili
teiten die daar worden geboden beter zou
den zijn dan elders. Het heeft daarover in 
de Tweede Kamer behoorlijk gestormd; de 
woordvoerders van diverse politieke par
tijen, door hun informanten uit de bedrijf
stakken op de hoogte gesteld van de gang 
van zaken, hebben van de regering willen 
weten waarom opnieuw weer zo’n gewel
dige kans om nieuw leven in onze 
scheepsbouw te blazen, aan Nederlands 
neus is voorbij gegaan. Het ging tenslotte 
niet om een kleinigheid: met de bestelling 
was een bedrag van 600 miljoen gulden 
gemoeid en een werkgelegenheid van 
2400 manjaren. Niet alle honderden mil
joenen zouden Nederland zijn toege
vloeid; de Nederlandse regering was na
melijk -  zo blijkt uit het betoog van minis
ter Lubbers -  bereid om daarvan een aan
zienlijk deel voor haar rekening te nemen, 
kennelijk evenveel als door de regering in 
Bonn was toegezegd. Ter verduidelijking: 
in het oorspronkelijke bericht uit Duits
land werd gerept van een bedrag van 400 
miljoen mark, waarvan Bonn 140 miljoen 
zou bijdragen; het verschil in de waarde 
was in de eerste week van oktober nog niet 
verklaard.

Dat deze order in Duitsland terecht is ge
komen, is vooral voor Nederland een bij
zonder bittere pil. De Nederlandse werven 
staan er heel wat slechter voor dan de 
Westduitse en men kan zich dan ook de 
woede voorstellen, toen vernomen werd 
dat Nederland kennelijk toch niet het felle 
tegenspel heeft gegeven, toen het er voor 
Indonesië op aan kwam om een keus te 
maken tussen ons land en W est-Duitsland. 
Minister Lubbers heeft overigens ruiterlijk 
toegegeven, dat de regering mede verant
woordelijk is voor deze flop. Ondertussen 
staat nu nog scherper omlijnd dan ooit 
tevoren de noodzaak om het mes in de 
nationale bedrijfstak te steken. De minis
ter heeft het onvermijdelijk genoemd, dat 
de Nederlandse scheepsbouw zal moeten 
worden ingekrompen; niemand die van de 
cijfers heeft kennis genomen zal aan zijn 
woorden twijfelen. Tenzij te elfder ure 
toch nog de inmiddels al veelbesproken 
stroom van Nederlandse nieuwbouwor- 
ders losbarst; er is daarover al heel veel 
gepubliceerd, maar concrete bestellingen 
waren in de eerste dagen van oktober nog 
altijd niet te voorschijn gekomen. Het gaat 
niet aan, zoals de communist Bakker heeft 
gedaan, om de regering meteen al te be
tichten van het snode voornemen om de 
bedrijfstak te besnoeien voordat hiertoe 
officieel wordt besloten; hij doelde hier
mee op de moeilijkheden die gerezen zou
den zijn bij de onderhandel in g over 
nieuwbouworders met een tweetal werven 
in het noorden.

Wijd en zijd wordt erkend, dat het optre
den van Japan in zeer aanzienlijke mate 
heeft bijgedragen tot de huidige moeilijk
heden in de Westeuropese scheepsbouw.

De Industriebond NVV is nu al zover ge
gaan dat het bondsbestuur op korte termijn 
bij de Europese metaalarbeidersbonden 
zal aandringen om stappen te nemen tegen 
de ’Japanse afbraaktactiek op het gebied 
van de scheepsbouw’. Het is prijzens
waardig dat de bond deze zaak zo ter harte 
neemt, maar de vraag mag worden gesteld 
aan welke stappen wordt gedacht. Wordt 
soms overwogen een boycot uit te roepen, 
en zo ja , tegen wat eigenlijk?
Tegen bezoekende Japanse schepen, of 
tegen Japanse artikelen die op de Neder
landse markt komen? Tegen Europese re
ders wellicht die van de gelegenheid ge
bruik maken om in het goedkope Japan 
hun orders te plaatsen? Wat er ook ge
beurt, Japan zelf zal er zich in het geheel 
niets van aantrekken. Tijdens de jongste 
besprekingen die Europese werfdirecties
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Minister Lubbers: hand in eigen boezem.

met hun Japanse collega’s hebben gehou
den, is men geen stap verder gekomen. De 
Japanners denken er niet om tot een vrij
willige beperking van hun bouwcapaciteit 
over te gaan en -  laten wij eens heel eerlijk 
zijn -  moeten wij ze dat kwalijk nemen? 
Waar de spoeling dun wordt, moet des te 
harder worden gevochten. Sommige lan
den kunnen grotere concessies doen dan 
andere, wanneer het om het verwerven 
van de thans nog schaarse opdrachten 
gaat. Japan is zo 'n  land, is het trouwens 
ook altijd geweest. In Japan is het voortbe
staan van de scheepsbouw -  als men ziet 
welke investeringen er verricht zijn -  een 
zaak van leven en dood, meer nog mis
schien dan in welk ander industrieland 
ook. Japan zal tot het uiterste gaan om de 
industrie aan de gang te houden, en zonder 
dat het land nu helemaal buiten elke pro
porties prijzen noteert, is het haar nog aar
dig gelukt tot dusver. Toch is het merk
waardig, dat er ook nu nog baas boven 
baas is. In Amsterdam is onthuld dat de 
containerschepen die door het nieuwe 
CAROL-consortium in Polen zijn besteld 
-  zes in totaal, waarvan er één onder de 
vlag van de KNSM komt -  wellicht onder 
de huidige verhoudingen tot de goedkoop
ste van de wereld mogen worden gere
kend. De Polen noteerden een prijs, die 
veertig procent onder die van de Westeu- 
ropese werven lag, en zelfs nog lager was 
dan de prijs van een Japanse werf. Dat wil 
heel wat zeggen!

In het Engelse Southsea heeft Sir Anthony 
Griffin, de man die straks de baas zal 
worden van het overkoepelende orgaan 
van de genationaliseerde Britse werven, 
British Shipbuilders, verklaard, dat er

voorlopig nog lang geen eind is aan de 
ellende in de scheepsbouw. Volgens hem 
zal deze rond 1980 viermaal zo groot zijn 
als de vraag naar nieuwe schepen, een 
bijzonder onaangenaam vooruitzicht, 
hoewel men zich in gemoede mag afvra
gen waarop Sir Anthony zijn prognose 
over de vraag naar nieuwbouw baseert. 
Niets is aan zo’n grote wisselvalligheid 
onderhevig als de transportbehoefte; het is 
toch heel goed mogelijk, dat deze plotse
ling zal toenemen, als gevolg van niet 
voorziene structurele en economische om
standigheden. Het is natuurlijk altijd veilig 
om te rekenen op een bestendiging van de 
huidige crisis, maar dat behoeft aan de 
andere kant niet te betekenen, dat de markt 
er over vier jaar net zo lusteloos bij zal 
liggen als thans het geval is. Hoe dan ook, 
Sir Anthony fulmineerde nogal tegen de 
landen, die het nu nog bestaan om hun 
eigen faciliteiten uit te breiden en noemde 
met name Brazilië en Polen. Zijn opwin
ding hierover is verklaarbaar, maar 
daarom nog niet te billijken. Alweer moet 
worden vastgesteld dat in deze gezegende 
(?) tijd, waarin veel over internationale 
samenwerking wordt georeerd, maar na
genoeg niets daarvan in de praktijk tot 
uitvoering wordt gebracht, alle landen vrij 
zijn om te doen en laten wat zij willen. Als 
Brazilië en Polen er brood in zien om hun 
bouwfaciliteiten uit te breiden, dan is dat 
hun zaak.
Overigens was het betoog van de Engels

man toch wel interessant, omdat hij toe
gaf, dat een genationaliseerde industrie 
niet altijd een toonbeeld van centralisatie 
behoeft te zijn. Het was hem, Griffin, wel 
duidelijk geworden, dat de straks tot na
tionaal bezit verklaarde Britse scheeps
bouw niet gediend was om te worden ge
stoken in een strak keurslijf met een soort 
uitvoerende piramidale top, zoals bijvoor
beeld bij de spoorwegen en sommige 
nutsbedrijven. In de Britse scheepsbouw 
zullen straks, wanneer de individuele 
werven hebben opgehouden particulier 
bezit te zijn, de werven een grote mate van 
zelfstandigheid behouden, want alleen 
dan zullen zij opgewassen zijn tegen de 
moeilijkheden die hen op het internatio
nale concurrentievlak blijven belagen. Het 
is in elk geval een statement waaruit leer
geld spreekt.

Keren wij terug tot onze eigen bedrijfstak. 
Het is wel zo goed als zeker dat er binnen
kort werven gesloten zullen moeten wor
den, waarschijnlijk voor altijd. De arbei
ders zullen moeten worden omgeschoold. 
Een kleine kem van werven zal in de ko
mende jaren de aanzienlijk gekortwiekte 
Nederlandse scheepsbouwbedrijvigheid 
moeten voortzetten; het is een uitermate 
triest beeld van een zeer nabije toekomst, 
die des te somberder is omdat het onont
koombaar lijkt.

De J.

Japanse werven werken nog 
steeds. Met een moordende ver
kooptechniek stellen zij zich in 
de wereldmarkt op. Bedrijven, 
zoals Ishikawajima-Harima
Heavy Industries, kunnen dan 
wel wat aanbieden. IHI alleen 
heeft, zoals op dit kaartje blijkt 
de beschikking over zes nieuw- 
bouwwerven. In de hoogtijda
gen van de wereldscheeps- 
bouw (1973) werden daar 41 
schepen van samen 2,3 mil
joen brt. gebouwd, 14,6% van 
het Japanse totaal van 7,4% 
van het wereldtotaal.
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The structural design appraisal of RO-RO ships

by J. I. Mathewson*

Tijdens de op 6 en 7 juli 1976 te Londen gehouden Ro-Ro conferentie werden belangrijke 
voordrachten gehouden over ’Ship Operations Terminals and Shore-to-Ship Links' en 'Ship 
Design and Equipment Commercial and Legal Aspects’.
De complete proceedings van deze conferentie zijn verkrijgbaar bij Conference Secretariat: 2 
Station Road, Rickmansworth, Herts, WD3 1QP, England. De prijs hiervan bedraagt £ 40.00.

De voordracht van mr. J. I. Mathewson laten wij hier in zijn geheel volgen.

INTRODUCTION: STRUCTURAL ASSESSMENT:
It is possible that the early development of the 

RO-RO ship was influenced by the tank landing craft when 
it was observed how versatile this type could be, 
especially where normal harbour facilities were non-existent 
or at best make-shift. From its early conception the 
RO-RO ship has developed further into a very efficient 
liner type, often serving specially designed terminals 
around Europe, the Mediterranean, Australia and New Zealand. 
Recently, however, following the growth of trade with the 
developing countries, there has been a renewed awareness 
of the versatility of this type of ship with respect to a 
wide variety of harbour facilities and this interest is 
reflected in recent orders. It is interesting to note that 
individual ship size is also tending to increase and in so 
doing extrapolation from existing experience and data must 
be carried out in such a manner as to include the influence 
of all relevant parameters.

The Society's Rules and formulae for the deter
mination of the scantlings of RO-RO ships have evolved 
from conventional cargo ship types'and consequently are 
heavily conditioned by previous related experience. It is 
increasingly recognised to-day that where novel or complex 
structural configurations are involved such simple 
empirical formulae may have to be supplemented by 
additional calculations having a more rigorous scientific 
basis. To this end the Society has developed a whole 
range of computer based analysis facilities which allows 
such complex calculations to be executed in an efficient 
and cost effective manner. The facilities available are 
collected under the generic term L.R.-PASS (PLAN APPRAISAL 
SYSTEMS FOR SHIPS). The two principal components are 
L.R.-SAFE (STRUCTURAL ANALYSIS BY FINITE ELEMENT) and 
L.R.-S.E.A.S. (SHIP ENVIRONMENT ANALYSIS SYSTEM) the use 
of which is demonstrated in this paper. (Ref. 1 and 2).

Useful as such mathematical simulation techniques 
are, their true credibility and practicality is only 
assured when their use is tempered by correlation with 
experience.

A summary of existing RO-RO ships and ferries 
classed with the Society is shown in Fig. 1, in terms of 
distribution by gross tonnage. The feed-back of service 
experience from this fleet plays an important role in an 
assessment and adds credibility to the techniques 
employed and standards adopted.

Longitudinal Strength:
The longitudinal strength of RO-RO ships is dealt 

with in the same way as conventional cargo ships and does 
not normally constitute a problem. The Society's Rules 
specify a minimum section modulus to resist vertical 
bending. The design bending moment may be taken as the 
sum of still water and wave bending moment components.
Where the vessel is to operate in a restricted geographical 
area then a reduced section modulus may be allowable based 
upon a design wave bending moment derived from the 
statistical wave data for the geographical area concerned.

The arrangements and loading of most RO-RO ships, 
with their wide vehicle and superstructure decks and low 
block coefficient associated with high speed, are such

J L
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that the maximum still water bending moment will occur in 
the hogging condition and consequently sagging moments in 
waves will probably be comparatively small. Buckling of 
decks due to compressive loading is unlikely to be a 
problem. So far as the bottom shell is concerned 
longitudinal framing should be adopted in order to provide 
adequate resistance to compressive forces.

Most RO-RO ships primary hull structure will be of 
the closed box type and there are unlikely to be wide 
deck openings within the midship region, consequently 
resistance to torsion is high and warping stresses are 
therefore negligible. However, the Society has recently 
studied a proposal for a RO-RO barge of open U-section of 
approximately 60 metres in length. Calculation of the 
warping displacements indicated the difficulty of main
taining a watertight door at the fore end of such an open 
section without some additional bracing. The maximum 
elongation of the hatch diagonal due to combined torsion 
and bending was calculated to be 57 mm.

Special consideration with respect to torsion may 
also have to be given when combined shell and deck openings 
are fitted at the gunwale edge along the length of the 
ship.

Access Openings:
The rule scantlings are derived on the basis of an 

intact hull girder and since a primary feature of RO-RO 
ships is accessability through large side, bow or stern

P = Stem ongle(degrees)

Fig. 2 Variation of bow pressure with stem rake

doors it is apparent that special consideration must be 
given to such openings if the integrity of the hull is to 
be ensured.

The most vulnerable openings in the hull are 
possibly those at the bow and stern. Bow and stern doors 
should be designed to have the same strength as the fixed 
structure they replace and should be constructed to open 
outwards to ensure weathertightness whilst resisting

Fig. 3 Strength of bow door fastenings 3523 For doors of the visor type (i.e. upward lunging) 
the horizontal and vertical forces acting on the cleats are 
to be calculated as follows:—

(a) Total horizontal force

R - 9’81 W c  +  Pxa — P2b ^

( r < =
W c  +  Pxa -  Pzb tonne

-f)
where Px =  29,4 Av kN (3 Av tonne-f) 

(see Fig. D 35.1)

Pz =  58,8 Aj, kN (6Ah tonne-f)

(b) Total vertical force
Rz =  Pz — 9,81 W kN or 10,05V kN whichever 

is the greater.
(Rz =  Pz — W tonne-f or 1,025V tonne-f, 

whichever is the greater.)
The cleats and surrounding structure are to be designed 

to withstand these forces, using the following permissible 
stresses:—

Shear stress t =  83,4 N/mm* (850 kgf/cm2), 

Bending stress a  =  122,6 N/mm1 (1250 kgf/cm2),

Combined stress a c =  147,1 N/mm2 (1500 kgf/cm2).

Where more than one cleat is fitted on each side, the 
total vertical and horizontal forces are, for the purpose of 
calculation, to be distributed equally between the cleats. 
However, d may still be measured to the lowest closing 
device or cleat when calculating Rx.
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impacts from the sea. In particular considerable forces 
may be developed at the bow as recent studies by the 
Society have indicated. (Ref: 3 ) . The pressure forces 
which can develop on the bow of a ship in a seaway are 
largely dependent upon ship speed, stem angle and bow 
shape. The calculated bow pressures for a given ship at 
constant speed, having different stem rake and bow radius 
are given in Fig. 2 which illustrates the importance of 
the basic geometry of the bow.

Bow doors of the hinged or visor type are to have 
means of preventing lateral and vertical movement when 
closed. Following bow door failures in three Swedish 
ferries, the Society has recently reviewed its require
ments for assessing the strength of bow door securing 
arrangements, taking the bow shape into account and these 
are given in Fig. 3. (Ref. 1).

Where side doors are fitted they must be adequately 
framed and suitable local reinforcement fitted. The 
geometry of the opening should be designed so as to minimise 
stress concentration, i.e. large radii etc. Suitable 
compensation may be required where the resulting loss of 
area affects longitudinal strength.

Transverse Strength:
Since the efficient stowage of or access for 

vehicles requires the minimum of structural obstruction 
transverse bulkheads in RO-RO ships will normally be kept 
to an absolute minimum with the result that racking of 
the transverse section may be more severe than in conven
tional ships. In consequence the scantlings of any 
transverse structures will normally have to be verified 
by means of additional calculations.

In some designs bulkheads are retained but are 
pierced by large openings closed by mechanically operated 
doors. Racking of the bulkhead will tend to distort the 
door opening inducing high shear stresses at the corners 
with resulting fracture unless special attention is given 
to detail design and reinforcement in this area (Figs. 4 
and 5). Such bulkheads will also act as pillars supporting 
the deck girder systems for both permanent and temporary 
cargo decks. The accumulated loads on the bulkhead 
require that stiffeners and plating be reinforced 
locally if buckling is to be avoided.

In many cases bulkheads may be omitted altogether 
over the greater midship length and a system of deep 
transversesand pillars substituted as shown in Fig. 6. In 
such cases the primary support system will require to be 
analysed as a portal or space framework as illustrated in 
Fig. 7. The forces on the section arising from a heel of 
30° are derived and the resulting stresses in the beam, 
frames and pillars are evaluated using L.R.-S.A.F.E. The 
whole process can be simply and accurately carried out by 
the use of the Society's interactive graphics facility to 
generate the mathematical model representing the ships 
structure and to display the deformed and underformed 
shape to the designer. (Ref. 4).

In general the resulting racking of the section 
due to the heeled loading will tend to increase the 
stresses at the outboard end of the deck beams and at the 
feet of the transverse frames and pillars. Particular 
attention should be given to design details at these points 
if fractures are to be avoided in service. Such highly 
stressed areas will normally call for local reinforcement 
by means of gusset plates or easing brackets. It is also 
important to note that when such racking takes place non- 
structural members such as trunking and casings passing from 
deck to deck may also be subject to shear displacement and

3 e ' t o u r n a

may initiate fractures unless their coamings are properly 
designed and suitably reinforced.

Consistent with the omission of bulkheads, to allow 
free access, pillars fitted in lieu will tend to be few 
in number and relatively widely spaced. In consequence, ' 
the load per pillar will tend to be high, particularly at 
the lowest level where the accumulated loads are trans
ferred to the double bottom. Insuch cases the scantlings 
of the double bottom may have to be verified by means of

Fig. 5  Fracture in way of bulkhead opening

Fig. 4 Racking of transverse bulkhead
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Forces die to heeiing

Fig. 7 Representation o f hold structure
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a grillage calculation which will identify those areas 
of high shear and bending in such a configuration (Figs.
6 and 7.)

Another potential weakness in the load path for 
pillars is the girder or transverse web at the head of 
each pillar where the cross sectional area must equal that 
of the pillar itself. In addition local stiffening of the 
web should be such as to prevent buckling by restricting 
panel sizes to a breadth not greater than fifty-five times 
the web thickness.

Cargo Decks:
The strength of cargo decks in Ro-Ro vessels 

differ considerably from conventional ships in that they 
have to resist loads which are more concentrated.

This concentration arises from a complex com
bination of loadings which may result from:-

a) wheel loadings arising from the use of 
fork lift truck operations in port or 
from vehicles moving in port,or station
ary at sea.

b) the maximum concentrated loadings 
arising from unitised cargo such as 
container corner castings,or the 'feet' 
at the traction end of disconnected 
articulated trailers.

In view of the foregoing it is essential that 
details of wheel size, wheel loads, tyre pressure and tyre 
print dimensions are supplied at an early stage in the 
design.

In most cases such concentrated loads can best be 
supported by means of closely spaced longitudinal 
stiffeners supported by transverses. The optimum spacing 
of these is dependent upon the axle and wheel arrangements 
to be catered for in service.

The Society has carried out extensive theoretical, 
experimental and full scale studies related to wheel and 
concentrated loadings on stiffened plate structures 
(Fig. 8). The results of this work are summarised in 
Fig. 9 where the influence of patch size and aspect ratio 
on the panel scantlings is clearly seen. The thickness of 
plating so derived does not ensure complete freedom from 
some permanent set over the life of the ship but does take 
advantage of the additional reserves of membrane strength 
inherent in such structure and so minimises weight and cost.

It should also be borne in mind that the cargo 
decks provide lateral support for the side framing. Where 
large elongated openings may be cut in the deck to provide 
inter-deck access via ramps or lifts and these are sited 
adjacent to the ships side, then additional support to the 
framing adjacent to the opening may well be required.
This aspect will generally be determined by additional 
calculation in the form of a grillage or space frame, as 
necessary.

Structural Details:
The old adage that a ship is only as strong as her 

fastenings is almost as true to-day as when coined in the 
wooden ship era. Fractures in ship structures are almost 
inevitably initiated at welded connections in regions of 
stress concentration. The connections of particular 
concern in RO-RO ships are generally those of the primary 
supporting members such as girders, transverses and web 
frames. Again, in view of improved storage and access the



bracket-less or reduced bracket connection is much 
favoured. In consequence adequate shear strength and 
modulus of resistance may require to be maintained at 
connections, where the former are a maximum, by increasing 
the web thickness to compensate for the loss of a substan
tial bracket. At the same time continuity of the face 
area of the connecting members must be maintained in order 
to eliminate hard spots and abrupt discontinuations.

Rudders:
The Technical Records Office of Lloyd's Register 

of Shipping has recently conducted an analysis of rudders 
fitted to more than 4,000 LR classified ships built in the 
last ten years. The results are considered particularly 
significant for RQ-RO ships in that the spade rudder was 
identified as:-

(a) being the type most widely used for 
ferries (56%)

and (b) the most susceptible to loss with 15
incidents involving 11 ships in 2130 
years of service.

The stock of spade rudders is subjected to bending 
and twisting below the lower bearing and to twisting with 
bending related to clearance above the lower bearing.
Where excessive clearance may arise in the lower bearing 
bending stresses sufficient to cause fatigue cracking is 
likely to occur in the upper part of the stock in way of 
stress concentration associated with the taper point 
(Fig. 10).

Recent changes to the Society's Rules relating to 
the extension of the stock diameter above the lower bear
ing are designed to reduce the possibility of such fracture.

In addition to the foregoing it was found that the 
main influence on incidence of rudder defect was ship

speed. It is considered that this also has particular 
relevance for liner types which are often required to 
maintain high speeds under adverse weather conditions.
DESIGN ASSESSMENT:

The investigations and calculations previously 
described are normally carried out as part of the plan 
appraisal process leading to classification with the 
Society. However there are other areas not strictly 
covered by classification requirements which may give 
concern and the Society is able to offer, on a consultat
ive basis, the use of the extensive facilities within 
L.R.-P.A.S.S. to explore these.

Examples are given of two independent studies 
related to the initial design stage of specific RO-RO 
ships in order to illustrate this application.

Sea-Keeping Study:
When Messrs. Salen Shipping Company, Stockholm, 

undertook to commission two new RO-RO ferries for TOR LINE 
they were anxious to ensure that the excellent seakeeplng 
qualities possessed by their existing vessels TOR ANGLIA' 
and TOR HOLLANDIA' be maintained in the new vessels to be 
built by Flender Werft, Lubeck, West Germany. To this end 
a theoretical analysis on a comparative basis of the 
magnitude of wave induced loads and motions for the exist
ing and new designs was carried out using L.R.-S.E.A.S.

The short term responses of particular interest 
were as follows:- PITCH 

HEAVE
VERTICAL ACCELERATION AT F.P.
VERTICAL ACCELERATION AT A.P.
VERTICAL ACCELERATION AMIDSHIPS 
RELATIVE MOTION AT F.P.
VERTICAL WAVE BENDING MOVEMENT 
HORIZONTAL WAVE BENDING MOVEMENT 
VERTICAL SHEAR FORCE
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Fig. 11 Comparisons of pitch angle

0,2
For InUrm adlata value* of fyre print ratio 
and p lat* pond ratio ihe stren factor 

r ' V  t i  obtained

Fig. 9 Tyre print load stress factor ’e’ Fig. 10 Spade rudder -  type (e)

Hroding: 0 degree*
1 6 0 7 /6 0 6  ipeed  16 knot*

2 6 0 7 /6 0 0  ipeed  26 knot*

1 T o r -A /H  ip e e d  U  knot*

2

Beaufo rt number

P o li ib e d  appear once ty p ic c  
of fofigue foiture

fin a l fa ilure

T Y P IC A L  A P PEA R A N C E ' 

O F  FRACTURE

Fluctuating movement o f rudder 
due to lock o f restroint by lower 
bearing due to excessive clearance

Long term estimates of vertical and horizontal 
wave bending movements were also calculated.

The loaded departure condition was examined for 
two speeds and short term responses were calculated for 
BEAUFORT Nos. 6, 8 and 9, especially related to North Sea 
weather conditions. Long term responses were evaluated 
for North Atlantic weather conditions. An example of the 
results of such calculations Is given In Fig. 11, where 
the angle of pitch for the two designs is compared.

The study concluded that in comparative terms the 
conditions for those onboard would be improved for the 
new ships whilst the need for speed reduction in stormy 
weather could possibly be delayed. On the other hand the 
wave movements and forces were considerably greater for 
the new larger ship and this would be reflected in the 
scantlings.

Vibration Study:
The possibility of resonant vibration of the hull
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structure and/or propulsion system represents perhaps one 
of the greatest potential problems to a ship builder or 
owner. At best the cost of rectifying vibration in an 
existing structure is very high and at worst, incurable 
under certain circumstances. It is therefore essential 
that an assessment of vibration characteristics be carried 
out at the design stage wherever possible. However it 
must be fully understood that at this point in time the 
level of confidence in theoretical vibration prediction 
has still not reached a comparable level with static 
response prediction. Nevertheless, considerable advance 
has been made in recent years and the application of 
current techniques to a RO-RO design is illustrated.

The "SEAWAY PRINCE1 is a gas turbo-electrically 
driven ship built for the Union Steamship Company of New 
Zealand by Whyalla Shipbuilding and Engineering Works,
South Australia, for the roll-on/roll-off trade between 
Tasmania, Melbourne and Sydney. The main engine is a GE 
series MM 3112R gas turbine manufactured by John Brown 
Engineering. The turbine is fitted on the upper deck in a 
special house mounted at the stern (Fig. 12). An inves
tigation of the resonant frequencies and mode shapes of the 
turbine house structure was carried out using the modal 
analysis facility provided by the Society's Finite Element 
Programme "NASTRAN". Several vibration modes were found 
in the range 0-1600 CPM. as shown in Table 1. The princ
ipal exciting force occurs at propellar blade frequency i.e. 
800 CPM and recommendations were made with respect to Mode 
Nos. 3,4,5 and 6.

Vibration measurements were taken by the builders 
during trials when the levels of vibration velocity were 
all found to be very low. It is interesting to note that 
a frequency of 830 CPM was detectable in the turbine 
seating which conforms with the overall transverse shearing 
mode of the house combined with side loading due to 
rotation of the turbine predicted at 833 CPM. (Mode No. 6).

Mathematical model of turbine house

Fig. 12 Vibration study of deckhouse

Again the accuracy and time for preparation of 
such mathematical models is considerably improved by the 
use of the Society s inter-active graphics facility.

Similar prediction techniques can and have been 
successfully applied to the vibration prediction of the 
main hull girder and other sub-components such as rudder, 
shafting and etc.

» A S . * * *•

SEAWAY PRINCE -  Turbine house
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TABLE 1. TURBINE HOUSE VIBRATION MODES FUTURE DEVELOPMENTS:

MODE FREQUENCY
NO c .p.m . • MODE DESCRIPTION

SYMMETRIC/ 
ANTI-SYMMETRIC

1 470 Vertical mode of upper
deck.

2 569 Overall longitudinal
shear/Pitching of 
regenerator.

3 734 Rolling of turbine
4 748 Heaving of regenerator
5 772 Vertical mode of upper

deck and house top Inside 
funnel.

6 833 Overall transverse shear/
Rolling of turbine.

7 1062 Vertical mode of upper
deck and house top/overall 
longitudinal shear/ 
Horizontal mode of house 
aft end.

8 1200 Horizontal mode of house
aft end.

9 1259 Horizontal' mode of house
aft end.

10 1320 Vertical mode of house top/
Horizontal mode of house 
aft end.

11 1448 Rolling of turbine, alter
nator and regenerator/ 
Vertical mode of machinery 
flat.

12 1554 Vertical mode of house
top.

13 1578 Rolling of alternator and
regenerator/Vertical modes 
of machinery flat.

In general the RO-RO vessel has evolved by 
adaptation of conventional ship structures at the design 
stage or by conversion of existing ships in some cases and 
consequently there has been no fundamental structural 
weakness identified in such ships in service. However, in 
view of the concentrated nature of the loads experienced 
in many parts of the structure, the importance of attention 
to good structural detailing cannot be over-emphasized.

More recently completely novel types such as the 
"CATATRAN" based upon a hull formed from two connecting 
cylinders have appeared in service, whilst the "BORO" 
bulk-liner concept has progressed to the design stage.

Considerable attention is being given at all times 
to improving the efficiency of operation by pushing 
forward the existing limits of ship size and/or speed. 
Improvements in cargo handling may lead to even greater 
access and attendant potential structural problems.

Whichever choice an operator makes in satisfying 
his particular commercial objective he must be assured of 
reliability in service. The means for minimising risk and 
ensuring adequate structural reliability and integrity of 
the ship, whatever form it may take, are now fully estab
lished and in view of the capital investment involved, 
both ashore and afloat, in RO-RO operation any organisation 
ignores them at its peril.

Acknowledgement is made to The MOTOR SHIP for the drawing 
of the "SEAWAY PRINCE" shown in Fig. 12.

REFERENCES : (3) J. McCallum. "Strength of Fast Cargo Ships".
Transactions Royal Institution of Naval 
Architects, April 1974.

(1) Lloyd s Register of Shipping. Rules and
Regulations for the Construction and 
Classification of Steel Ships, 1976.

(2) A.C. Viner and S.I.A. Janzen. "L.R. Pass
and its application in Sweden". I.C.C.A.S. 
1976.

(4) A.C. Viner and D. Milton. "Ship Structural
Analysis and Interactive Graphics". Shipping 
World and Shipbuilder, August and September 
1974 .

(5) Little and Heminway. "Rudders: A 10-year
L.R. Analysis:" 100A1 December 1975.

Interfinish 76

De Minister van Economische Zaken, drs. R. F. M. Lubbers opent op dinsdag 26 oktober in Amsterdam het vierdaagse 
wereldcongres over oppervlaktebehandeling van metalen Interfinish 76.

Dit congres wordt gehouden in het RAI Congres-centrum. Tegelijkertijd (25 tot en met 29 oktober) vindt in het RAI Tentoonstel- 
lingsgebouw de internationale vakbeurs voor oppervlaktetechnieken van metalen Interfinish/VOM 76 plaats.

Interfinish-congressen worden om de vier jaar gehouden. Deze keer is Nederland gastland en heeft de Vereniging voor 
oppervlaktetechnieken van Metalen (VOM) de organisatie op zich genomen. Op het programma staan 60 lezingen door 
auteurs uit 12 landen. Onderwerpen als milieu-vriendelijke procédés, energiebesparing, zuinig omgaan met kostbare grond
stoffen, recycling en het verlengen van de levensduur van de behandelde materialen staan op de voorgrond. Het congres 
wordt bijgewoond door enkele honderden deskundigen uit 24 landen.
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The first ship enters the giant floating dock at the Gotaverken City Yard

The OBO vessel Bergebonde -  155,000 
deadweight tons -  was the first to enter the 
new giant floating dock at the Gotaverken 
City Yard for repair work. This occurred 
on August 23 and theBergebonde -  with a 
length of almost 300 metres and a beam of 
45 metres was taken in and lifted without 
any problems whatsoever.
No such large vessel has ever been lifted in 
a dry dock at Gotaverken or in Scandina
via. The new dry dock at Gotaverken is, in 
fact, the largest floating dock in the world 
and it can handle vessels of more than
200,000 deadweight tons.

The work being carried out on Bergebon
de, ex. Atland, at Gotaverken includes

tank rebuilding, modifications, withdra
wal of tail shaft and painting. Furthermo
re, during the following week, the sister- 
ship of the Bergebonde -B erg e  Odel, ex. 
Lappland -  will be the second to enter the 
large floating dock which will thereby be 
in full operation.
During the very first docking operation, 
some details in the dock equipment were 
not completely adjusted and the whole 
procedure was carried out particularly 
carefully since it was the first vessel. 
However, when all the systems in the dock 
have been finely adjusted, it will be possi
ble to lift a vessel o f about 200,000 dead
weight tons in a period o f roughly three 
hours.
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Largest LNG Carriers 
Feature Invar Dual-Membrane Tanks

Overgenomen uit Nickel Topics, Vol. 29, 
no. 2-1976

Three of the latest and largest additions to the 
w orld 's  ever-grow ing fleet o f liquefied 
natural gas (LNG) tankers have been built by 
Chantiers de France-Dunkerque, for El Paso 
Natural Gas Co. of Houston, TX. The tankers, 
of 125,000 mJ (786,000 bbl) capacity, are 
expected to begin carrying LNG from Arzew, 
Algeria, to a number of east coast U.S. ports, 
by 1977.

The first ship completed was the El Paso 
Paul Kayser, 280 m (920 ft) in length, de
signed to carry 55,600 metric tons (61,250 
tons) of LNG in six tanks made of in v a r * 
M63, a 36 per cent nickel-iron alloy. Sister 
ships, El Paso Sonatrach and El Paso Con
solidated, also designed w ith 36 Ni-Fe alloy 
tanks, are in various stages of completion. In

Interior of tank showing primary face of 36 Ni-Fe alloy, 
the six tanks aboard.

Approxim ately 286 metric tons (315 tons) are used for

E l Paso  Paul Kayser during sea trials. Cruising speed expected to b e37  km /hr (20 knots) with full cargo or l n u .

addition to about 286 metric tons (315 tons) 
o f 0.5 mm (.020 in.) thick in v a r  alloy for the 
membrane tanks of each ship, 9 per cent 
nickel steel and nickel stainless steels are 
used respectively for supports and for piping 
to handle the fluid at -161  C (-2 5 8  F).

The tanks that contain the LNG are unique 
in design. The insulation is actually the 
means by which the weight of cargo is trans
ferred to the double-hull fabric of the vessel.

The 36 Ni-Fe alloy is used for the thin 
membrane comprising primary and secon
dary barriers to contain the liquid. In cross 
section, the inner skin of each tank is made 
up of 36 Ni-Fe alloy, 0.5 mm (.020 in.) thick, 
supplied as coil stock approximately 440 
mm (17.3 in.) wide. Automatically, the coils 
are unrolled, flanged and welded to provide 
an interior face that is essentially flat. O rdi
narily, with stainless steel, the interior faces 
of cryogenic membrane containers in ships 
are of a waffle or corrugated structure to 
accommodate the contraction that occurs 
when cargo is loaded.

The coefficient of expansion of the 36 
Ni-Fe alloy is less than a tenth that of Type 
304 (18Cr-1 ONi) stainless steel, another 
alloy often used in cryogenic service. There
fore, stresses created by contraction during 
loading of LNG are relatively small and, in 
any case, are not imposed on the structure of 
the ship.

Under the primary membrane or barrier of 
36 Ni-Fe alloy, plywood boxes containing 
expanded perlite form an insulation layer. A 
second membrane of in v a r  alloy contains 
the insulation, and protects against the un
likely possibility of leakage in the primary 
membrane. Backing up this second 36 Ni-Fe 
alloy barrier is another layer of plywood- 
boxed insulation, and this is supported by 
the inner hull o f the vessel. Nine per cent 
nickel steel is used for many structural mem-
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bers and braces between the hull and the 
insulated containers; these supports are so 
designed that the membrane tanks are free to 
move without restraint, while being firm ly 
supported within the ship's double hull. It 
features a comparatively low coefficient of 
thermal expansion and is used frequently for 
land-based containment of LNG or other 
cryogenic fluids at temperatures down to 
-1 9 6  C (-3 2 0  F).

This “ Integrated Tank" construction is a 
development of Gaz-Transport of Paris & Le 
Havre, France. The insulating method per
mits lim iting boil-off to less than 0.25 per 
cent daily. Boil-off can be mixed with the 
fuel oil for the main propulsion boilers, 
rather than vented, which improves efficient 
operation of the vessel.

Five of the six LNG tanks of the Paul 
Kayser are of approximately the same size. 
For instance, #5 tank, aft of mid-ships, mea
sures 33 m (109 ft) long, 36 m (119 ft) wide, 
23 m (76 ft) high. It can contain 27,060 m3 of 
LNG (956,000 cubic feet), which in gaseous

Double-hull construction of E l Paso Paul Kayser can 
be seen during construction.

P R IM A R Y
B A R R IE R
(IN V A R )

SECONDARY
INSULATION

PRIMARY 
INSULATION  
(PLYWOOD BOXES 
OF PERLITE)

36 Ni-Fe alloy membrane forms primary face of LNG tank. Boxed perlite insulation forms second layer, 
followed by a secondary 36 Ni-Fe alloy barrier and a second boxed perlite insulation layer. Structural members 
are of 9 per cent nickel steel or 18-10 chromium-nickel stainless steel.

THERMAL EXPANSION DATA OF 36 NI-FE ALLOY

Temperature Range Mean Coefficient of Linear Expansion
C F Per Degree C Per Degree F

-2 4 0  to -1 8  -400  to 0 2.16x10'®  1.20x10"®

-1 2 9  to -1 8  -2 0 0  to 0 1.98 x 1 0 '6 1.10 x 1C 6

-1 8  to 93 0 to 200 1.26x10"® 0.70x10-®

93 to 204 200 to 400 2.70 x 10‘® 1.50 x 10"®

form is over 16 million cubic meters (597 
million cubic feet) of natural gas for homes, 
businesses, and industrial uses. This one tank 
carries more LNG than the total cargo of the 
first-generation LNG tanker lu les Verne. 
Number four tank, which is amidships, is 
only about one-fourth the capacity of the 
others.

Piping and pumping arrangements of the 
Paul Kayser make it possible to load or un
load the entire cargo in a 12-hour period. 
Approximately 220 metric tons (243 tons) of 
an 18-10 chromium-nickel grade of stainless 
steel is used for the piping and valves aboard 
ship.

As large as these LNG tankers are, still 
larger versions are under construction at 
Chantiers de France-Dunkerque. These w ill 
be of 130,000 m3 (818,000 bbl) capacity. 
Construction materials and techniques are to 
be similar, with double-membrane tanks, 
using in v a r  alloy of 0.7 mm (.027 in .) thick
ness.

36 Ni-Fe alloy was developed specifically 
to gain low thermal expansion characteris
tics, which are shown in the table.

•Trademark of Société C reu sot-Loi re (M ETALIM PH Y)
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TRIMARAN GLORIA SIDERUM

De als trimaran gebouwde Gloria Siderum  van Holscher Shipping B. V. te Rotterdam, 
uitgerust met een boom met een hijsvermogen van 300 ton, onderweg met een lading van 
1600 ton zwaar stukgoed.

Westinghouse to build diesel engines under Sulzer licence

Sulzer Brothers Limited, W interthur, 
Switzerland, announce that a licence ag
reement has been signed with W esting
house Electric Corporation, Pittsburgh, 
Pennsylvania, for the manufacture of Sul
zer diesel engines for ship propulsion and 
stationary installations. Sulzer will give 
W estinghouse full technical assistance 
and provide the manufacturing and appli
cation know-how. The two firms will also 
cooperate in the installation o f diesel en
gines on board ships and in stationary in
stallations.

To begin with, W estinghouse intends to 
manufacture the RNDM type o f slow- 
speed diesel engine for the power range o f

3500 to 35 000 kW 5000 to 48 000 bhp). 
Sufficient machining capacity for diesel 
engine manufacture is already available at 
the W estinghouse Marine Division Plant 
in Sunnyvale, California. The engines 
will be manufactured to Sulzer specifica
tions and drawings to ensure interchan
geability of the parts.

The United States is one o f  the few ship
building nations without a domestic capa
bility for the manufacture o f  slow-speed 
diesel engines. Currently, about 70 per
cent of the ship horsepower o f  merchant 
ships built in the United States is provided 
by steam propulsion. W orldwide, howe
ver, more than 70 percent o f the horsepo

wer for ships is provided by diesel engi
nes. With the high fuel prices, this figure 
is increasing. It is also recognized by the 
Maritime Administration (MarAd) that an 
exclusively domestic capability for the 
manufacture of slow-speed diesel engines 
for ship propulsion would be a valuable 
asset towards the national goal o f having a 
modem and efficient U .S. M erchant M a
rine.

Slow-speed diesel engines, which are 
coupled directly to the ship’s propeller, 
use about 10 to 20 percent less fuel than 
the steam propulsion currently used on 
most domestically-built ships. According 
to a study recently made for the U .S. Mari
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time Administration*, annual operating 
costs for cargo ships between 20 000 and 
40 000 shaft horsepower are S 450 000 to 
$600 000 less with slow-speed diesel pro
pulsion compared with straight-cycle 
steam propulsion.

According to H. J. Cabral, General Ma
nager of the Westinghouse Marine Divi
sion, a typical diesel-powered ship o f

* Cost savings derived from a study: 'Econo
mic Comparison of Various Marine power 
Plants’ (Report MarAd 900-76013), prepared 
for the U .S. Maritime Administration. Compa
rison based on a dry cargo ship with 307 sea 
days/year and a bunker ’C ’ fuel price of $ 
11.15/barrel

20 000 to 30 000 hp saves in excess o f  
1 000 000 barrels o f oil over its operating 
lifetime. With fuel prices exceeding $11/ 
barrel, the economic advantage of slow- 
speed diesel propulsion has become so 
signigicant that domiestic ship owners 
must have this propulsion option for 
their long-term viability.

Since there is no domestic manufacturer of 
slow-speed diesel, ship owners have not 
had the opportunity to make this choice 
before, said Mr. Cabral. Ship owners and 
operators must be able to seriously consi
der all alternatives which can reduce fuel 
costs and improve their competitive posi
tion relative to operators who use slow- 
speed diesel propusion.

The Finnish shipbuilding company Val- 
met Oy has since the beginning of this 
century operated repair docks in the big 
Finnish ports Helsinki and Turku. Howe
ver, the largest import ports in the eastern 
Gulf o f Finland, Kotka and Hamina, have 
so far been without any noteworthy repair 
facilities.

Starting from spring 1976 the youngest 
member in the Valmet Shipbuilding 
Group, The Kotka Shipyard, has been en
gaged in ship repairs. First docking in the 
new 5 000 ton floating dock in Kotka was 
carried out in June and from the very be
ginning the new dock has been busy with 
handling ships of different shipping lines 
trading in Kotka and Hamina.

In addition to normal overhauling work 
the Kotka Shipyard specializes in damage 
repairs, and repairs in quay, for which the 
former fertilizer harbour gives excellent 
opportunities. A good example of this is 
the collision repairs of mt Esso Fennia 
which in practice meant rebuilding of half 
of the bow. Harbour repairs are performed 
also in Loviisa and Hamina harbours.

The main activity of Kotka Shipyard is 
construction o f ship outfits, pipings and 
ship structures for other yards in the Val
met Group. Recently, however, another 
new production line has been started. The 
yard will construct 448 hatch covers of 9 x 
4 m for sea barges ordered by USSR. A 
contract has also been made for the con
struction of 144 hydraulically operated 
hatch covers for Oy MacGregor Scandi
navia Ab. These are for 12 river-sea cargo 
vessels under construction at Oy Laiv- 
ateollisuus Ab shipyard. The hatch cover 
construction will employ some 40 people 
for nearly three years’ time.

Valmet is the largest ship repairer in Fin
land, with more than 400 repairs carried 
out annually at the yards in Helsinki and 
Turku. In these ports a floating dock of 
12 000 ton capacity, two dry docks and a 
700-ton slipway are available. The 5 000 
ton dock in Kotka gives now Valmet an 
opportunity to better meet the market re
quirements. More than half of the vessels 
calling Kotka and Hamina can be docked 
in the Kotka dock.

Shiprepairs by valmet now also in Kotka

In order to better meet the market requirements Valmet has started repair dockings in the eastern 
Gulf o f Finland. The Kotka Shipyard has the capability to drydock vessels of up to 5 000 ton in 
weight. The ms arona of Rederi Ab Asta is the largest vessel so far docked at the Kotka yard.
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Ministerie van Economische Zaken

Steunm aatregelen Tankl binnen)vaart
H et lid van de Tweede Kamer, de Heer 
Knot (P .v .d .A .) heeft aan de Staatssecre
taris van Economische Zaken op 18 f e 
bruari 1976 de volgende schriftelijke vra
gen gesteld.

1. Herinnert de bewindsman zich de ant
woorden die de Staatssecretaris van V er
keer en W aterstaat op 10 april 1975 heeft 
gegeven op door mij gestelde vragen over 
steunmaatregelen voor de tankvaart*, 
waarin deze bevestigde, dat hij gezamen
lijk met de Staatssecretaris van Economi
sche Zaken de verzoeken om steunm aat
regelen zou behandelen die elk der be
windslieden apart bereikt hadden?

2. Kan de Staatssecretaris m eedelen hoe
ver inmiddels het onderzoek gevorderd is 
naar de toestand in de tankvaart, waarvan 
de resultaten volgens het antwoord van de 
Staatssecretaris van V erkeer en W ater
staat aan de K am er zouden worden bekend 
gemaakt?

3. Is het waar, dat de Staatssecretaris ern
stig overweegt steun te verlenen aan een 
op te richten Tankvervoerscentrale?

4. Zijn tegen dit voornemen van de Staats
secretaris bezwaren ingebracht onder an
dere van werknemerszijde, omdat twijfel 
zou bestaan over het naleven van de voor
geschreven regelingen van loon- en ar
beidsvoorwaarden?

5. Is het waar, dat de twijfel over het 
naleven van de regelingen mede wordt 
gebaseerd op het feit, dat tenminste een 
van de drie ondernemingen, die tot de 
Tankvervoerscentrale willen toetreden, 
een aantal van zijn schepen onder Zwit
serse vlag laat varen?

6. Acht de Staatssecretaris het ju is t, dat de 
overheid een onderneming helpt, die zich 
gedeeltelijk aan de Nederlandse belas
tingwetgeving onttrekt en bovendien zijn 
Nederlandse werknemers laat vallen on
der de m inder goede sociale verzekerings- 
bepalingen van Zwitserland, hetgeen die 
ondernem er het voordeel biedt van be
langrijk gunstiger premies?

7. Denkt de Staatssecretaris bij eventuele 
steunverlening aan het verbinden van

voorwaarden en, zo ja , welke voorwaar
den zullen dat dan zijn?

8. Indien de Staatssecretaris tot steun
maatregelen besluit, wil hij die dan, zoals 
in het antwoord van de Staatssecretaris 
van Verkeer en W aterstaat is toegezegd, 
met de eraan ten grondslag liggende 
overwegingen aan de Kamer mededelen?

*) Aanhangsel Handelingen der Tweede 
Kamer, zitting 1974-1975, blz. 759, nr. 
959.

De Staatssecretaris van Economische Z a 
ken, de H eer Th.M . H azekamp heeft deze 
vragen als volgt beantwoord:

1. Ja.

2. Het desbetreffende onderzoek heeft, 
hoofdzakelijk als gevolg van grote m oei
lijkheden bij het verzamelen van de gege
vens, vertraging ondervonden. Het onder
zoek is in april afgesloten en de uitkom 
sten van het onderzoek worden overeen
komstig de toezegging op korte termijn 
aan de K am er ter kennis gebracht.

3. Het in de vraag bedoelde samenwer
kingsverband is reeds in oktober 1975 op
gericht. Mijnerzijds zijn financiële facili
teiten, hoofdzakelijk in de vorm van kre
dieten onder overheidsgarantie, toege
zegd.

4. Op grond van de in de vraag bedoelde 
twijfel over de naleving van de voorge
schreven loon- en arbeidsvoorwaarden 
zijn bezwaren geuit tegen een eventuele 
onvoorwaardelijke steunverlening mijner
zijds.

5. Ja.

6. De situatie zoals in de vraag om schre
ven doet zich mijns inziens in feite bij het 
onderhavige samenwerkingsverband niet 
voor. De eerdergenoemde Zwitserse 
schepen zijn namelijk volgens de mij ver
strekte informatie eigendom van een in 
Zwitserland gevestigde Zwitserse onder
nem ing, die via zijn in Nederland geves
tigde agent aan het verband deelnam. 
Evenwel kan niet worden ontkend, dat 
deze onderneming door deelname aan het 
samenwerkingsverband mede profijt zou

kunnen trekken van de in het antwoord op 
vraag 3 bedoelde faciliteiten.

7. Mede naar aanleiding van de inge
brachte bezwaren tegen een onvoorwaar
delijke steunverlening werd aan de goed
keuring van de meergenoemde steunver
lening naast de gebruikelijke financiële 
voorwaarden tevens de uitdrukkelijke 
voorwaarde verbonden, dat het samen
werkingsverband bij haar calculaties de 
bindende ’Regeling van lonen en andere 
arbeidsvoorwaarden voor bemanning op 
m otortankschepen’ in aanmerking zal 
nemen.
Wat betreft de eerdergenoemde deelname 
van Zwitserse zijde aan het samenwer
kingsverband heb ik de voorwaarde ge
steld dat de deelname voor Zwitserse re
kening zal moeten worden beëindigd, wat 
naar mij werd medegedeeld inmiddels is 
geschied.

8. De toezegging in het antwoord van de 
Staatssecretaris van Verkeer en W ater
staat had betrekking op eventuele ten aan
zien van de tankvaart algemeen te treffen 
maatregelen.
W at betreft het in de vorige vragen be
doelde samenwerkingsverband heeft bij 
de verlening van de financiële faciliteiten 
de overweging gegolden dat, waar in het 
algemeen de totstandkoming van samen
werkingsverbanden in de vervoerssector - 
ook blijkens de gehouden structuuronder
zoeken - moet worden bevorderd, een in
itiatief als het onderhavige, onder de ge
stelde voorwaarden, zeker een bepaalde 
aanloopsteun verdient.

Het niet doorgaan van een order van 
vijf vrachtschepen voor Egypte

D e leden van de Tweede Kamer M evrouw  
Smit-Kroes en de H eer Van Aardenne 
(beiden V .V .D .) hebben aan de M inister 
van Economische Zaken op 28 ju n i 1976 
de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1. Heeft de M inister kennis genomen van 
het op het laatste moment afspringen van 
de order van Egypte voor het bouwen van 
vijf vrachtschepen van 12.000 ton op Ne
derlandse werven?

2. Is de beslissing definitief?

3. Is hem bekend op grond waarvan deze 
order van 200 mln - 1850 manjaren werk 
voor diverse toeleveringsbedrijven - is 
geannuleerd?
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4. Is er vóór het definitieve besluit, de 
order niet bij Nederlandse werven te plaat
sen, overleg geweest met de regering?

5. Zo ja , zijn daarbij wellicht pogingen 
gedaan van regeringszijde de positie van 
de Nederlandse werven gunstiger te ma
ken dan nu kennelijk het geval is?

6. Zo neen, wat zijn de redenen?

7. Is de Nederlandse regering nog van plan 
contact op te nemen met de Egyptische 
regering over deze kwestie?

De Minister van Economische Zaken, 
Drs. R .F .M . Lubbers heeft deze vragen 
als volgt beantwoord.

1. Deze vraag wordt - uiteraard - bevesti
gend beantwoord.

2. De beslissing mag als definitief be
schouwd worden wat dit specifieke pro
ject betreft. Het is overigens niet uitgeslo
ten dat in het kader van het vijfjarenplan 
voor de Egyptische handelsvloot nieuwe 
projecten zich zullen voordoen, waarvoor 
ook Nederlandse werven in aanmerking 
zouden kunnen komen.

3. De voornaamste reden die van Egypti
sche zijde is aangevoerd -  voor ons ove
rigens onbegrijpelijk -  voor het niet door

gaan van deze order, is de onvolledigheid 
van de specificaties.

4. Deze vraag wordt ontkennend beant
woord.

5. In het licht van het gestelde sub 4 be
hoeft het eerste gedeelte van Uw vraag 
geen antwoord. Wel kan worden gesteld 
dat van de zijde van de Nederlandse rege
ring al het mogelijke is gedaan het contract 
te verkrijgen, nl. door het verlenen van 
zeer gunstige kredietfaciliteiten. Zo heeft 
de regering zich desgevraagd bereid ver
klaard een gift van 2 2 'h %  te verstrekken, 
terwijl daarvoor alleen werd gesproken 
over een redelijk zachte financiering van 
30% van het contractbedrag.

6. Egyptische autoriteiten hebben de be
slissing inzake het niet doorgaan van de 
order genomen zonder voorafgaand over
leg. Redenen waarom de Egyptische rege
ring geen contact heeft opgenomen zijn 
niet bekend.

7. Er zijn contacten geweest tussen Egyp
tische autoriteiten en de Nederlandse am
bassadeur in Egypte. Daarbij is de over
tuiging ontstaan dat het afbreken van de 
onderhandelingen over deze order geen 
afbreuk doet aan de kansen van de Neder
landse scheepsbouwindustrie bij even
tuele toekomstige projecten.

Leergang corrosie 
6-7 januari 1977

Door de Technische Hogeschool Eindho
ven wordt onder auspiciën van het Neder
lands Corrosie Centrum (NCC) een twee
daagse Leergang Corrosie georganiseerd, 
te houden op donderdag 6 en vrijdag 7 
januari 1977 in het Auditorium van de 
T.H. Eindhoven, met als thema: Meet- 
thoden bij corrosieonderzoek en cor- 
rosiebestrijding.
De kosten voor deelneming (inclusief 
twee lunches en t.z.t. toezending van de 
gebundelde lezingteksten) zullen ƒ 6 0 ,-  
per persoon bedragen; studenten betalen
ƒ 30 ,-.
Exemplaren van het eind oktober ver
schijnende programma met inschrijvings
formulier kunnen worden aangevraagd 
bij:

Secretariaat NCC, p/a Verfinstituut TNO, 
Postbus 203, Delft; telefoon (015)- 
56 93 30, toestel 2454.

Samenvatting Memorie van toelichting Begroting Economische Zaken 1977

SCHEEPSBOUW
Verwacht moet worden dat de scheeps
bouwindustrie in de komende jaren met 
een ernstige onderbezetting van de capaci
teit rekening zal moeten houden. Gemeten 
in tonnages zou wel eens van een halve
ring sprake kunnen zijn.
Hoewel nog geen definitieve cijfers voor
handen zijn moet gezien de beperkte or- 
derontvangst in de loop van het eerste half
jaar 1976 er ernstig rekening mee worden 
gehouden dat medio 1977 een zeer groot 
deel van de werven hier te lande geen werk 
meer voorhanden zal hebben.

Het verschijnsel van de snel geslonken 
orderportefeuilles van onze werven stelt 
ons derhalve op korte termijn voor ern
stige gevolgen van een crisis in de 
scheepsbouwindustrie. Een algemeen en 
per onderneming gedifferentieerd beleid 
zal de gevolgen van de geschetste situatie 
moeten opvangen.
Uitgangspunt is dat een capaciteitsreduc

tie van tenminste 30% in manuren geme
ten onontkoombaar is. Indien noodzake
lijk zal nog tot verdergaande reductie be
sloten moeten worden.

Het herstructureringsproces in de 
scheepsbouw zal worden ondersteund 
door mobiliteitsbevorderende en andere 
arbeidsvoorzieningsmaatregelen, in welk 
verband tevens moet worden gedacht aan 
een opvang van tijdelijk overtollig perso
neel.

De bovengenoemde punten zullen worden 
uitgewerkt in een beleidsplan dat opge
steld zal worden door een speciale be
leidscommissie die uit vertegenwoordi
gers van werkgevers, werknemers en 
overheid is samengesteld. Ter uitvoering 
van het vast te stellen beleidsplan zijn 
middelen gereserveerd.
Na uitvoering van het beleidsplan zal door 
de deelnemende werknemers- en werkge

versorganisaties samen met de overheid 
bezien worden in hoeverre de commissie 
voor bepaalde taken gecontinueerd moet 
worden. De Regering zal bovendien bin
nen de geëigende internationale kaders 
streven naar een oplossing van de proble
men van de wereldscheepsbouw.
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New filters offered with twelve-months guarantee

Two-stage filtration medium and 28% increase in effective filter area im
prove capacity and efficiency . . .  filter performance-characteristics mat
ched to standard compressor, motor and pump outputs.

A completely redesigned range o f high- 
efficiency filters, rationalised so as to 
match the internationally accepted stan
dard outputs of powerts-units such as 
com pressors, motors and pum ps, and be
lieved to be the first in the world offered 
with a twelve-months m inimum service- 
life guarantee, is announced by Ultrafilter 
GmbH o f Düsseldorf, Germany.
The new ’76 series includes models for 
sterile filtration, for total removal o f oil, 
water and dirt from air and gases, for fine 
filtration of liquids and steam, and for dust 
and odour removal. Each filter is designed 
to provide optimum performance - in 
terms o f  flow rate, filtration efficiency and 
pressure drop - relative to one o f  the stan
dard outputs (see Fig. 1 and Table 1). 
Other features include a new two-stage 
filtration m edium , interchangeability of 
elements and housings, and price reduc
tions o f up to 40% .
Typical performance ratings are: for re
moving oil and water from air and gases 
(absolute removal rating =  0.01 ppm ), up 
to 28 800 Nm Vh at 7 bar gauge (models 
for 10, 16 and 25 bar gauge can also be 
supplied); and for sterile applications, up 
to 30 000 NinVh at 7 bar gauge. Liquid 
filters are available for flows up to 216 000
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l/h. Pressure drop is, in all cases, 0.07 bar 
maximum Special versions for higher 
flows and pressures are also available.

New M edium , Elements and Housings
Following an extensive research and deve
lopment program m e, U ltrafilter have 
completely redesigned the three main 
component parts o f  a filter - the medium, 
the element and the housing.
The new two-stage filtration medium con
sists o f an inner micro-fibre web faced on 
both sides with a support and pre-filter 
medium (Fig. 2) which removes the larger 
particles and ensures mechanical strength. 
Both components are chem ically and bio
logically inert and utilise no binders or 
additives. Having no constituents that 
could disintegrate and contam inate flow, 
they comply fully with American FDA 
requirem ents. The absence o f  binders, 
coupled with reduced fibre-diam eter, also 
increases the effective depth o f the three- 
dimensional matrix and gives the inner 
medium (shown magnified 2 000 times in 
Fig. 3) and 80% void volume. 
Contam inant-capacities are increased the
reby, filtration efficiencies improved and 
pressure differentials kept low.
The new medium plus a 28% increase in

f i g ■ 3

/  - foam  sock
2 - stainless-steel support sleeve
3 - fir s t stage - support and pre-filter m e
dium
4 - second stage +  three-dimensional 
micro-fibre medium
5 - sealing

effective filter area result in a service life 
o f from one to three years (6 000 - 10 000 
operating hours). Flows up to 200% above 
quoted ratings can be tolerated, as can 
temperatures o f up to 200 °C. The com po
site filtration medium is faced on both 
sides with stainless-steel sleeves bonded 
to stainless-steel end-caps (Figs. 2 and 4). 
Oil-removal elements are additionally co
vered with a blue ’foam sock’ to provide a 
final safeguard against aerosols being car
ried into the filtered air flow.
Housings (Fig. 5) are available in 
stainless-steel, alum inium  or carbon-steel 
and have been aerodynam ically designed 
to ensure even distribution of flow across 
the elem ent. Stainless-steel and alum i
nium housings utilise a sturdy threaded 
retaining-ring (easy to open and close) be
tween head and bowl; this ring incorpora
tes an audible warning device to detect 
faulty sealing. Carbon-steel housings
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have bolted flanges and are internally coa
ted with an impermeable blue polyester 
resin to prevent corrosion and surface ab
rasion.
All ’76’-series housings carry a five-year 
guarantee on quality of workmanship and 
materials.

Ultrafilter GmbH, a specialist company 
which, in addition to fine-filtration pro
ducts, manufactures air and gas driers 
matched to the precise power-output re
quirements of process systems, is cur
rently seeking agents for its products in all 
countries outside Germany.

table 1 (see also fig . I)

Optimum filter size related to compressor output

Graph Compressor
output

Filter 
typ 68

Connection
sizes

in

Filter surface 
Area

2cm

Minimum flow 
at 0 ,0 7 bar 
differential 
pressure 

ItaJ/h

Minimum flow 
at 0,1 bar 
differential 
pressure 

Um5/h

1 4 hp 0L 2 5/e 25,95 20 50
2 7,5bp OL 4 1/2 47,85 40 60
3 15 hp OL 8 5/4 79,76 80 120
4 20 hp 0L 12 1 119,65 120 160
5 40 hp 0L 24 1* 259,27 240 320

6 60 hp 0L 36 ii 558,90 360 480
7 80 hp 0L 48 2 478,54 480 640
8 120 hp 0L 72 2 717,80 720 960

fig- 5________________________________

Nieuwe SDV brochure
Zojuist verscheen bij de Stichting Doelma
tig Verzinken een informatieve brochure: 
’ Thermisch Verzinkt Staal’ .
In deze brochure worden achtereenvol
gens in het kort behandeld: drie thermi
sche verzinkprocessen (loonverzinken, 
continu- of Sendzimir-verzinken en pijp- 
verzinken), toegelicht door duidelijke 
schema’s, de eigenschappen van de aldus 
verkregen zinklagen, de corrosieweer- 
stand van thermisch verzinkt staal, de be
langrijkste toepassingsgebieden, het 
schilderen van verzinkte staaloppervlak- 
ken, een omrekening van loonverzinkprij- 
zen per kg in prijzen per m2 en de Neder
landse verzinknormen.
Een lijst van uitvoerige informatie bie
dende brochures sluit deze 4 pagina’s tel
lende folder af.
Belangstellende lezers kunnen een koste
loos exemplaar aanvragen bij de admini
stratie van de Stichting Doelmatig Ver
zinken, Weissenbruchstraat 115, Den 
Haag, Tel. 070-24 59 64.

In Hong Kong wordt een uniek schip 
gebouwd
In Hong Kong wordt bij Cheoy Lee Shi- 
pyard het eerste schip ter wereld ge
bouwd, dat oliemonsters van de zeebodem 
kan nemen en hieraan produktie- 
kapaciteit kan meten.
De bouw van het schip zal tien maanden 
bedragen en wordt gebouwd voor op
drachtgevers uit Kuweit. Het schip heeft 
twee dieselmotoren en een kruissnelheid 
van 15 knopen. Het 1.100 ton metende 
schip zal ƒ 10 miljoen gaan kosten.
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OMVANGRIJKE VER
BOUWING RO-RO SCHIP 
HERO DOOR ADM

Fig. 2 Het nieuwe middenstuk is tussen voor- en achterschip gevaren

De Amsterdamsche Droogdok-Maat- 
schappij heeft het m .s. Hero  na een 
omvangrijke verbouwing, ter waarde van 
ƒ 7,5 miljoen, weer opgeleverd aan de 
eigenaar, EWL Huil, de transportdivisie 
van Ellerman Lines Ltd. en DFDS (U .K .) 
Ltd.
De verbouwingswerkzaamheden werden 
door de ADM in de korte tijd van 9 weken 
uitgevoerd.
De Hero  is verlengd met een nieuw mid
denstuk van 24,5 m lengte terwijl de bo
venste trailerdek-ruimte met 0,70 m is 
verhoogd. Door deze verbouwing is de 
vervoerscapaciteit van het schip 40% gro
ter geworden, met een deadweight tonna- 
gevergroting van 60%. Fig. I De deksectie met accom modatie wordt verwijderd
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De belangrijkste wijzigingen in de hoof
dafmetingen van het schip zijn:

lengte over alles was oorspronkelijk 
114,45 m, werd na de verbouwing 138,88 
m;
holte tot containerdek was 16,50 m, werd
na de verbouwing 17,20 m;
ton dw. was oorspronkelijk 3626 werd na
de verbouwing 5870;
aantal trucks was 196, werd 267.

Toen de Hero op 6 juli aan de werf in 
Amsterdam-Noord arriveerde, was er 
reeds heel wat voorbereidend werk aan 
voorafgegaan: aan boord van het schip 
waren de nodige metingen verricht ten be
hoeve van de nieuwe secties, aan de hand 
waarvan o.a. het nieuwe middenstuk werd 
geprefabriceerd.

De gecompliceerdheid van de werkzaam
heden bracht met zich mee dat een nauw
keurige planning van de opeenvolgende 
fases moest worden gevolgd. Voordat het 
schip in tweeën werd gebrand, werd eerst 
een deksectie met accommodatie verwij
derd. Het bovenste trailerdek van het ach
terschip werd vervolgens opgepompt tot

de vereiste nieuwe hoogte. Toen kon het 
nieuwe middenstuk in het dok tussen 
voor- en achterschip worden gevaren en 
werden de drie delen aan elkaar gelast. 
Een volgende fase was het oppompen van 
het bovenste trailerdek van het voorschip. 
Gelijktijdig werd gewerkt aan het in
bouwen van een 46 m lange hydraulisch 
beweegbare scharnierende oprit, die loopt 
van het nieuwe middensuk naar het ach
terschip en die een verbinding vormt tus

sen het bovenste en het onderste trailer
dek.
Tenslotte werd de verwijderde deksectie 
met accommodatie weer op z ’n plaats ge
bracht.
De Hero vertrok 8 september uit Amster
dam op weg naar Esbjerg Denemarken, 
alwaar zij haar eerste lading in ontvangst 
nam. Het schip hervat haar dienst met een 
aanzienlijk grotere capaciteit, voor meer 
en grotere trailers.

Flexible bulk containers and lifting slings

Flexible bulk containers and lifting slings 
will be exhibited by a British firm at the 
International Mechanical Handling Exhi
bition (INVIA), Utrecht, 3-11 November 
1976.
Lolift flexible containers, on show, are 
designed for the transportation o f bulk 
powders and granules and can be fitted 
with special attachments to facilitate easy 
dust-free filling and discharge. Each con
tainer is made from woven polypropylene, 
is ultra violet stabilised, has a carrying 
capacity of one tonne and measures one 
cubic metre. It is fitted with four carrying 
straps and can be lifted either by tackle or a 
fork lift truck. So far, according to the

firm, they have proved particularly useful 
in carrying cargoes as varied as chalks, 
powdered graphites, fertilizers and petro
chemical granular products. The contain
ers stack up to three high (five high in 
certain cases) and can be carried two ab
reast along the length of normal road or 
rail vehicles. They are frequently contain
erised.
Lolift slings, also on show, are designed 
to carry loads up to two tonnes and are 
fitted around bagged or baled cargoes at 
the beginning of their journey. 
According to the firm, considerable sa
vings can be achieved in time and money 
by using them to pre-sling cargoes. The

sling tightens around the cargo during the 
first lift and remains secure during subse
quent handling and stacking operations. 
The Lolift slings come in a variety of spe
cifications. They are the Auto-Cloverleaf; 
the Cloverleaf; the Hammock Sling and 
the Auto-Grip.
Another item made by the firm, the Euro- 
bag, will also be on show. The Eurobag is 
described as a new concept in materials 
handling. It can be used to pack, load, 
transport and discharge intermediate bulk 
quantities o f powders, pellets, granules, 
resins, fertilizers and other products. The 
Eurobag does the work o f a container and 
then folds away until further use.

Fig. 3 De Hero, verlengd en verhoogd, klaar voor vertrek
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M .A.N. extend engine pro
gramme

The M .A .N . engine construction pro
gramme has been augmented by the new 
V-type 40/45 engine series:
Bore 400 mm, stroke 450 mm, swept vo
lum e/cylinder 56.55 1, speed 600 rpm, 
cylinder rating 550 kW , 748 HP, mean 
piston speed 9 m/s. 
mean effective pressure: 19,5 bar

The V 40&45 engines are single-acting 
four-stroke units o f trunk piston design 
developed from the V 40/48 machine by 
Sulzer Bros.
The stroke has been reduced by 30 mm to 
450 mm to prevent the piston speed from 
exceeding 9m /s at a synchronous speed of 
600 rpm and thus enhance the engine’s 
ability to bum heavy fuel.
The crankcase is a monobloc grey casting. 
Large lateral openings make for easy ac
cess to the running gear and bearings. The 
crankshaft is underslung in the crankcase. 
The bearing caps are cross-tie bolted, pro
ducing a ring-shaped structure around the 
crankshaft support. This in turn induces a 
tunnel-shaped pow er flow. The cross- 
connection between bearing caps and 
crankcase makes it possible to dispense 
with positively interlocked elements such 
as serrations. The cross-ties o f the type 
used in the 40/45 engine prevent relative 
motion between bearing caps and crank
case.
The cylinder liners, made of a wear- 
resistant castiron alloy, are seated directly 
on the crankcase with their flange. Cool
ing o f this flange by means o f  oblique 
bores makes for an extremely rigid circu
lar liner during operation. The cooling wa
ter passes to the cylinder head via an annu
lar water jacket. The cylinder head has 
been redesigned, i.e ., the two exhaust 
valves have been given exchangeable ca
ges to facilitate maintenance. The cylinder 
heads o f nodular cast iron are held down 
on the cylinder liners by eight bolts. The 
design of the cooling passages ensures 
uniform temperature throughout the cy
linder head underface, a condition essen
tial to long service life o f this component. 
The forged crankshaft carries a counter
weight on each web for efficient balancing 
of the masses. The journals and crank pins 
are ground and polished, but not harde
ned. The gearwheel driving the camshaft 
is flanged on at the coupling end, and the 
counter-coupling end carries an M .A .N . 
sleeve spring vibration damper. This 
dam per design guarantees extended run

ning periods at constant efficiency and 
with a minimum o f maintenance.
The forged side-by-side connecting rods 
are of conventional design. Thus the con
necting rod shaft can be separated from the 
big end when removing the piston without 
disturbing the bearing. The composite pis
ton is a further development o f the pistons 
used in over 400 40/54 engines. It consists 
o f a light-metal skirt with fully floating 
piston pin and a piston crown of a highly 
heat and wear resistant steel alloy. The 
two components are joined together by 
means o f undercut bolts. To seal o ff the 
crankcase from the combustion gases the 
piston has three compression and one oil 
scraper ring.
The inlet and exhaust valves have two 
valve springs each. Small propellers on 
the lower part of the exhaust valve shaft 
induce a rotating motion due to the ex
haust gas stream. In heavy-oil operation 
this technique ensures a clean valve seat

throughout long operating periods. Cool
ing o f the exhaust valve cages up to the 
seat area appreciably improves valve life. 
Like all the medium-speed engines o f the 
M .A .N . program m e, the V 40/45 engines 
operate on the constant-pressure turbo
charging system. This system is straight
forward in its design, easy to insulate, and 
the maintenance-intensive parts o f  the en
gines are easily accessible. Uniform ad
mission to the turbine improves charge 
renewal and therefore cuts fuel consump
tion. The charge air is re-cooled by means 
o f  an engine-mounted finned-tube radia
tor. In stationary plants a separately m oun
ted, air-cooled heat exchanger can also be 
provided.
The engines o f  the new V 40/45 series are 
not only suitable for marine propulsion 
but, due to their favourable rated speed 
(600 rpm), are also highly suitable for the 
two standard mains frequencies (50 and 60 
Hz) in stationary applications.

Cross-section M .A .N . V40/45
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Firet B.V. te Veenendaal heeft voor dit 
doel twee speciale nonwoven-types ont
wikkeld, die als typebenaming P1414 en 
P2424 dragen. Het product P I414 dient 
om bij de samenstelling van polyester la
minaten in de kern van het laminaat, 
zijnde het minst belaste gedeelte van de 
constructie, het glas en ten dele de polyes- 
terhars te vervangen. Hetzelfde geldt voor 
P2424, dat echter met name wordt toege
past voor dubbel gebogen vormen.

Laminaten op basis van Firet P1414 en 
P2424 hebben belangrijke voordelen ten 
opzichte van andere sandwichconstmcties 
met bijvoorbeeld hout of een kunststof- 
schuim als kem.

De voornaamste voordelen zijn een hoge 
buigstijfheid, hoge drukvastheid, hogere 
toelaatbare schuifspanning en ten opzichte 
van een volglas/hars-laminaat een laag 
gewicht. Het laminaat is voorts ongevoe
lig voor vocht, chemisch inert en bijzon
der slag- en stootvast.
De voornaamste economische voordelen 
zijn een gunstige kostprijs en een effi-

den uitgebreid toepassing in de scheeps
bouw, met name voor de bouw van zeil
en pleziervaartuigen. Andere toepas
singsgebieden voor het product zijn con
tainers en transporttanks, caravans, als
mede panelen voor carrosseriebouw. Ver
der pijpen en buizen, appendages zoals 
mangatdeksels en flenzen voor tanks en 
voorts panelen, dakelementen en koepels 
voor de bouwnijverheid.

Firet P1414 is van synthetische vezels 
vervaardigd. Het materiaal bevat een vul
stof, bestaande uit uiterst kleine bolletjes 
die de aanduiding Saran microspheres 
dragen en een blaasmiddel bevatten. Deze 
bolletjes bestaan uit gemodificeerde poly- 
vinylideenchloride. Saran microspheres 
worden in poedervorm met een diameter 
van ca. 1 geleverd en kunnen door middel 
van verhitting worden geëxpandeerd tot 
maximaal 50 maal hun oorspronkelijke 
volume.
De bolletjes zitten opgesloten tussen de 
vezels van het nonwoven materiaal. Na 
expansie nemen zij 50% van het totale 
vliesvolume in.
P1414 ’matten’ worden geleverd in vier 
typen, die na verwerking met hars een 
dikte van 1, 2, 3 of 4 mm leveren. De 
matten worden geleverd op een breedte 
van 1 m en een lengte van 50 m.

f ig . 1
Het samenstellen van een laminaat: de kem van 
het laminaat wordt gevormd door het nonwo
ven materiaal dat aan beide zijden is bekleed 
met gewapend polyurethaan- of polyesterhars, 
waarbij de kem wordt geïmpregneerd door 
deze hars.

fig. 2
Laminaten op basis van P I4 14 vinden uitge
breide toepassing in de scheepsbouw, met 
name voorde bouw van zeil- en pleziervaartui
gen. T

Toepassing van ’microspheres’ in nonwoven 
voor kunststof sandwich-constructies

In de moderne techniek nemen toepassin
gen van nonwovens in sandwich- 
constructies voortdurend in belang en aan
tal toe. In een dergelijke constructie wordt 
de kem van het laminaat gevormd door het 
nonwoven-materiaal dat aan beide zijden 
is bekleed met gewapend polyurethaan- of 
polyesterhars, waarbij de kem wordt 
geïmpregneerd door deze hars.

ciënte verwerking, aan gezien het laminaat 
in één arbeidsgang wordt samengesteld. 
Laminaten met een kem van Firet P1414 
zijn in prijs concurrerend met staal. Dit 
geldt vooral voor polyester-laminaten. 
Laminaten op basis van Firet P I414 vin-
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Het Noordzeekanaal 100 jaar

Op de eerste november 1876 - een storm
achtige dag - opende koning Willem III 
het nieuwe Noordzeekanaal. Na een 
boottocht die vanwege de harde wind 
werd bekort, tekende de vorst een 
openingsoorkonde. In die oorkonde 
stond voor het eerst officieel de naam 
van het woonwijkje, dat inmiddels bij de 
kanaalmond was verrezen: IJmuiden.
De plechtigheid was tamelijk snel achter 
de rug. Na het plaatsen van zijn hand
tekening verliet de vorst de gure plek, 
waar elf jaar daarvoor de eerste spade in 
het duinzand was gestoken.

Het Noordzeekanaal: naar onze m aat
staven was het destijds een schriele vaar
weg tussen de haven van Amsterdam en 
de zee. Maar voor de brikken en brakken 
van toen waren de diepgang van 7 m eter 
en de bodem breedte van 27 m eter 
voldoende. Het kanaal is thans ruim 
tweemaal zo diep en, gemeten op de 
waterlijn, 270 meter breed. Inplaats van 
schoeners schuiven nu schepen to t
85.000 ton door het vernieuwde kanaal 
van en naar Amsterdam. Daarmee over
treft het Noordzeekanaal in diepte en 
breedte het Panamakanaal en het 
Suezkanaal.
Ondanks de geringe afmetingen vormde 
het kanaal onmjddellijk na de opening 
al een belangrijke verbinding. V oor 1825 
m oesten de zeilschepen vanuit Amster
dam een omweg van 140 kilom eter over 
de Zuiderzee maken om open zee te 
kunnen bereiken. Het Noordhollands 
kanaal dat in 1825 gereedkwam, bracht 
deze route weliswaar terug to t 80 kilo
m eter, maar nog was de omweg te groot. 
Pas het Noordzeekanaal haalde de 
Amsterdamse haven voorgoed uit een 
dreigend isolement.

Het is dan ook geen wonder, dat vooral 
Amsterdam in de vorige eeuw aandrong 
op de aanleg van het kanaal. De hoofd
stad had al eens een commissie ingesteld 
om de zaak te onderzoeken. Enige jaren 
daarna, in 1852, ontwierpen de Engelse 
ingenieurs Croker en Burn die in dienst 
waren van de Amsterdamse Duinwater
leiding Mij de eerste concrete plannen 
voor een kanaal door de duinen. Volgens 
hun berekening zou het graafwerk zeven 
jaar duren en zo’n 14,5 miljoen gulden 
kosten. Na enig geharrewar over de vraag 
o f de staat het werk moest uitvoeren o f 
een particuliere maatschappij, werd eind 
1861 de concessie verleend aan de 
Amsterdamse Kanaalmaatschappij. Toch 
duurde het nog to t woensdag 5 maart 
1865 voordat, op ongeveer tien m inuten 
gaans van het Noordzeestrand, de eerste 
spade in de grond werd gestoken.

Elf jaar later bij de opening lagen op de
zelfde plaats de twee schutsluizen die het 
Noordzeekanaal aan de zeezijde in eerste 
instantie rijk was; een kleine sluis met 
een lengte van 69 m eter en een breedte 
van 12 m eter en een grote sluis m et een 
lengte van 119 m eter en een breedte van 
18 meter. Pieren verbonden de voor
haven buiten deze sluizen met de diepte- 
Hjn van N. A.P. -  8,50 m eter voor de 
kust. Overigens zou men thans een 
andere plaats hebben uitgezocht voor de 
uitm onding van het kanaal in zee. Pal 
voor de kust van IJmuiden is de zee
bodem bezet m et zandruggen. Slechts 
een paar kilom eter verderop naar het 
noorden, loopt de zeebodem gelijkmatig 
a f naar dieper water.

Kruiwagens en schoppen waren de eerste 
gereedschappen waarmee Hollandse en

Engelse grondwerkers aan de slag gingen. 
Zij moesten daarmee een kanaal van zes 
kilom eter lengte dwars door de zand
duinen uitgraven. De natuur bespaarde 
hen verder graafwerk, al was deze zes 
kilom eter op zich al een lastig karwei. In 
vroeger tijden was de zee diep het land 
binnengedrongen en had een uitloper van 
het IJ gevormd. In deze voormalige zee
arm werden ter weerszijden van de vaar
geul dijken aangebracht. Daarna maalde 
men het water weg tussen deze nieuwe 
dijken en de oude dijken op de oevers.
De vrijgekomen grond - ongeveer 5000 
ha - werd als landbouwgrond verkocht. 
Een handige verkoop, die nog het aardige 
bedrag van veertien miljoen gulden op
leverde. Het geld was hard nodig, om dat 
de aanlegkosten van het kanaal - in totaal 
32 miljoen gulden met aan bijkomende 
kosten nog eens 13 miljoen - veel hoger 
waren dan de oorspronkelijke raming van 
de Engelse ingenieurs.
De kanaalmaatschappij besteedde een 
deel van het geld in later jaren aan de 
aanschaf van baggermolens en zand
zuigers. Schop en kruiwagen bleven 
echter in gebruik.

Niet alleen aan de zeezijde van het kanaal 
werden sluizen gebouwd. Ook aan de 
landzijde bij Amsterdam bleek dit nood
zakelijk. De Zuiderzee was nog niet afge
sloten en de eb- en vloedbeweging van 
deze binnenzee m ochten het kanaal niet 
bereiken. Ten oosten van Amsterdam 
werden daarom schutsluizen voor de 
binnenvaart gebouwd: de Oranjesluizen
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bij Schellingwoude. In 1870 ging de laat
ste heipaal voor deze sluizen de grond in. 
En de sluizen waren klaar toen twee jaar 
later - aan de andere zijde van het 
kanaal - de dam achter de sluizen bij 
IJmuiden werd doorgegraven. De verbin
ding Amsterdam-Noordzeesluis was 
gereed. Restte nog de doorgraving van de 
laatste strook duin en strand. Op 31 ok
tober 1872 was ook deze hindernis opge
ruimd en stond Amsterdam direct in 
verbinding met de Noordzee. Het zou 
echter nog vier jaar duren voordat de 
Buitenhaven voldoende diep was en 
koning Willem III zich naar IJmuiden 
kon begeven voor een strikt ceremoniële 
opening.

Holland op z’n smalst was doorgegraven 
en de staat nam in 1882 de exploitatie 
en het beheer van het kanaal over van de 
Amsterdamse kanaalmaatschappij. Vanaf 
die dag was de vaart door het kanaal vrij. 
Al gauw bleek dat het kanaal te smal en 
te ondiep was. De schepen namen snel 
toe in grootte en kanaal en sluizen moes
ten meegroeien. Eerst werd in IJmuiden, 
ter vervanging van de oude sluizen, de 
grotere Middensluis gebouwd. Daarna 
besprak men al gauw plannen voor een 
nog grotere sluis, die lange tijd zelfs de 
grootste ter wereld zou zijn: de Noorder- 
sluis. Het werd een sluis met een lengte 
van 400 meter, een breedte van 50 meter 
en een diepte van 14,50 meter. De rol
deuren waarmee de sluis is uitgerust

hebben een gewicht van ruim 1200 ton. 
De ruim ten in de deuren gevuld met 
lucht, zorgen ervoor dat er ’’slechts” een 
gewicht van 40 ta t 80 ton rust op de 
rolwagens, waarmee de deuren over rails 
op de bodem van de sluis rijden. Het 
gehele sluiswerk is gefundeerd op 15.000 
betonnen palen. De bouwkosten bedroe
gen 20 miljoen gulden. Nog steeds laat 
deze sluis, die in 1930 door koningin 
Wilhelmina werd geopend, de grootste 
schepen door die het Noordzeekanaal 
kan ontvangen.

Eigenlijk heeft men voortdurend aan de 
verbetering van het kanaal gewerkt. 
Verschillende malen werd de vaarweg 
verdiept en verbreed, werden grotere 
sluizen gebouwd en ten slotte pakte 
Rijkswaterstaat in de jaren zestig een 
grondige verbetering van de kanaalmon- 
ding aan. De oude pieren werden 
verlengd en gingen dammen heten. Het 
Zuiderhoofd strekt zich nu 2800 meter 
ver in zee uit. Het Noorderhoofd reikt 
to t 2200 meter in zee. Deze ongelijkheid 
maakt het binnenlopen van schepen 
gemakkelijker. De mond van de 
IJmuidense haven is nu 700 meter breed, 
bijna 400 meter breder dan de opening 
tussen de oude havenpieren. En opnieuw 
werd een deel van de wrakresten in de 
haveningang, die nog uit de tweede 
wereldoorlog dateren, opgeruimd.

Het Noordzeekanaal heeft zijn stempel 
op de streek gedrukt. Waar eens in alle 
rust de duinen van de Breesaap lagen, 
daar is nu de plaats IJmuiden verrezen 
met zijn vissershavens en visafslag.
De Hoogovens hebben bezit genomen 
van de kanaaloever tegenover IJmuiden 
en verder naar het oosten heeft Amster
dam het havengebied langs het kanaal 
aanzienlijk uitgebreid. Zeescheepvaart 
en binnenvaart namen toe. De hoeveel
heid aan- en afgevoerde goederen in het 
Noordzeekanaalgebied bedroeg de laatste 
jaren ongeveer 30 a 35 miljoen ton per 
jaar. De totale omzet van goederen van 
overzee is qua orde van grootte gelijk aan 
die in de havengebieden van Bremen en 
Duinkerken. E r bestaan plannen bij 
IJmuiden een nieuwe voorhaven aan te 
leggen, waar uitsluitend overslag van 
goederen zal plaatshebben.

Het Noordzeekanaal heeft, behalve voor 
de scheepvaart, nog meer functies.
Het kanaal is belangrijk voor water- 
berging en -afvoer, voor de ontvangst van 
min o f  meer gezuiverd afvalwater en 
voor koeling, visserij en recreatie.
Samen met het Amsterdam-Rijnkanaal 
vormt het Noordzeekanaal een aaneen
gesloten boezemwater, dat zich uitstrekt 
van de Rijn bij Wijk aan Duurstede to t 
IJmuiden. Veel overtollig water uit dit 
gebied wordt via het Noordzeekanaal 
afgevoerd naar zee. Om deze afvoer goed 
te laten verlopen is al geruime tijd bij 
IJmuiden een grote spuisluis aanwezig.
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Bij bepaalde weersomstandigheden kan 
er echter niet altijd worden geloosd.
Om dit ongemak op te heffen is vorig 
jaar naast de spuisluis het grootste 
gemaal vatl ons land gereed gekomen. 
Met de spuisluis en dit gemaal wordt nu 
op het Noordzeekanaal een westgaande 
stroom  in stand gehouden. Op die wijze 
w ordt het kanaal regelmatig door
gespoeld, Ook het zoute water, dat bij 
het schutten het kanaal binnendringt, 
wordt door de spuisluis naar zee afgela
ten o f door het gemaal naar zee terug
gepom pt. Elk geschut zeeschip brengt 
nu eenmaal een hoeveelheid zout water 
in het kanaal, ondanks de schermen van 
luchtbellen die bij de sluizen zijn ge
ïnstalleerd.

Het doorspoelen van het kanaal m et zoet 
water uit het Amsterdam-Rijnkanaal en 
het Umeer is niet alleen van belang om 
het al te ver doordringen van het zoute 
water te voorkomen. De elektriciteits
centrales langs het kanaal, die het kanaal
water gebruiken voor de koeling, zijn 
eveneens met dit doorspoelen gediend. 
Het warme koelwater dat zij weer in het 
kanaal lozen, krijgt op die manier m inder 
kans het kanaalwater te veel te ver
warmen.

Hoeveel voordelen het Noordzeekanaal 
ook heeft, het blijft een barrière voor het 
verkeer over land. Lange tijd werd het 
wegverkeer over het kanaal onderhouden

m et veerponten. Voor het spoorweg
verkeer waren de Velser- en de Hemburg 
gebouwd. Al bij de eerste verbreding van 
het kanaal m oesten deze spoorbruggen 
ook worden vernieuwd. In 1905 kreeg 
Velsen een nieuwe spoorbrug, twee jaar 
later kwam de nieuwe Hembrug klaar. 
Deze laatste spoorbrug zal over enige 
jaren worden vervangen door een spocr- 
wegtunnel, waaraan thans door Rijks
w aterstaat - samen met de Nederlandse 
spoorwegen - wordt gewerkt. Het zal de 
tweede spoorwegtunnel onder het 
Noordzeekanaal worden. De eerste ligt 
naast de verkeerstunnel in Velsen.
Al voor de oorlog was men aan deze 
tunnels begonnen. Pas in 1957 kon men 
zowel de spoortunnel als de verkeers
tunnel voltooien.
In 1966 kwam een tweede verkeers
tunnel onder het Noordzeekanaal to t 
stand: de Coentunnel. Gelegen in de 
westelijke tak van de ringweg rond Am
sterdam , vormt deze tunnel een belang
rijke verbinding met het noorden van 
Noord-Holland.
Er bestaan plannen om in de toekom st 
nog enige verkeerstunnels onder het 
Noordzeekanaal aan te leggen. Op het 
Rijkswegenplan 1968 is nog een ver
binding aangegeven, die het kanaal 
kruist: rijksweg 16. Het vastgestelde 
tracé van deze weg passeert even ten 
oosten van de Velsertunnel het Noord
zeekanaal. Op de kaarten die behoren bij 
de N ota van uitgangspunten voor het 
Amsterdam-Noordzeekanaalgebied staan 
nog twee studietracees voor wegen die 
het kanaal kruisen. Eén ter hoogte van 
de Hem spoortunnel en nog één bij de 
Nauernasevaart.
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n ie u w e  u it g a v e n

MARINE MARKET ANALYSIS
door Bertil Nilsson.
Forecast fleet development and newbuilding requirements

Uitgave: Stal-Laval Turbin AB, S-612 20 Finspong, Zweden; Rapport Nr. MMA
3/76-76.06.15

Van deze belangrijke Zweedse turbine fa
brikant verschijnt jaarlijks een beschou
wing over toekomstige ontwikkelingen in 
de scheepsbouw en scheepvaart. Boven
staande uitgave 1976 bevat weer een aan
zienlijke hoeveelheid informatie. Wij la
ten hier uit het voorwoord het belangrijk
ste volgen;

STAL-LAVAL have since more than 10 
years prepared annual forecasts fo r  the 
marine equipment in their production 
programme. The forecast is o f course used 
as a basic tool fo r  the long range plan
ning, but the general part o f  the marine 
turbine forecast, dealing with the new- 
building requirements fo r  ships within 
certain size limits, has been circulated 
outside the company since a few  years. 
Our hope that this should create a feed
back o f criticism and comments has been 
fullfdled, and valuable viewpoints have 
been receivedfrom our readers, fo r  which 
we are most grateful.

The procedure o f  the forecast is shown in 
the graph where the two branches o f fo re
casting appears.

The squares 1,2 and 3 represent the tech
nology reports, whereas the squares 4,5  
and 6 are the market studies. The two 
branches are linked together through 
techno-economic feasibility studies car
ried out as part o f a continuous develop
ment work. The present study form s part 
o f the market studies carried out to eva
luate the potential market fo r  the Compa
ny' s products.

Retrospective studies form  one o f  the ba
ses fo r  the forecast, but the complex beha
viour o f  the market is further enlightened 
through studies o f  the present status and 
the short term prospects. This enables the 
forecast estimates to start from  the actual 
situation and to proceed in accordance 
with the short term indications.

Although trend analysis is carried out to 
indicate the long term development, there 
are a variety o f  factors, such as order 
book status, tonnage surplus and major 
changes in trade patterns, economic

growth etc. which influence the fina l se
lection o f  the likely development. The im
portance o f such factors has tended to 
increase as the market has deviated from  
the normal behavior.

Ideally, and this is also reflected in the 
feed-back we have received, a market f o 
recast should be derived from  detailed 
causal studies o f  the economic growth and 
the individual trades o f  the cargoes in 
concern rather than from  the simplified 
statistical-causal approach used in this 
study. However, by comparing the results 
o f our own efforts with other comprehen
sive forecast based on detailed trade ana
lyses, we have come to the conclusion that 
the errors in estimates can be even greater 
fo r  the latter, which is to be expected as 
the number o f  factors involved is much 
higher. As the detailed trade analyses are 
more time and resource consuming with
out the corresponding improvement o f  
accuracy, we have come to believe that the

present approach is sufficient fo r  our re
quirements.
Although the experience gained over the 
years shows that the factors affecting the 
market behaviour are both numerous and 
irrational, we think that forecasting plays 
an important role in the long term plan
ning process as an indicator o f  the broad 
lines o f  development. It certainly elevates 
the awareness o f  the new scenarios and 
offers the possibility’ to adapt the company 
to a changing future. Therefore, we hope 
that the dialoque with our readers will 
continue, and create a better understan-

ding o f the market, which faces a turning 
point in many respects the years ahead. ’

Het rapport behandelt de volgende groe
pen van schepen:
-  Containerschepen boven 5000 DWT
-  Bulkcarriers boven 50.000 DWT
-  Tankschepen boven 50.000 DWT
-  Gastankers boven 20.000 DWT
Van iedere groep worden algemene op
merkingen gemaakt alsmede beschou
wingen over ontwikkelingen van de vloot 
en van de totale markt.
Bij de gastankers worden zowel LNG als 
LPG carriers besproken. Een rapport dat 
de bestudering waard is en dat op aanvraag 
is te verkrijgen bij Stal-Laval, Finspong, 
Zweden. prof. ir. J. H. Kr.
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& NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
(Netherlands Society of Marine Technologists)

IN

1

Voorstel voor lezingen seizoen 1976-1977

Turbines en tandwielkasten
door Kapt. Ltz. (b.d.) A. C. Pijcke 
Docent Koninklijk Instituut voor de Marine
21 okt. ’76 (do) Rotterdam
22 okt. '76 (vr) Amsterdam

Discussieavond onder het onderwerp 
Constructiedetails en Lasvoorbewer- 
king
19 okt. ’76 (di) Groningen

De Stork-Werkspoor-Dieselmotor 
TM 620
door Ir. J. H. Wesselo, Directeur Techniek 
Stork-Werkspoor-Diesel
18 nov. '76 (do) Rotterdam 
Voordracht in samenwerking met IME (Ne
therlands Branch) en Sectie Scheepstech
niek van het Klvl.
19 nov. '76 (vr) Amsterdam 
25 nov. ’76 (do) Groningen
Dezelfde lezing door ir. A. Hootsen, Tech
nisch Marktonderzoeker Stork-Werk
spoor-Diesel

Moderne ontwikkelingen op het gebied 
van niet-destructief lasonderzoek

door de heer A. de Sterke (Hoofd afd. Re
search en Ontw. Röntgen Technische 
Dienst
16 dec. 76 (do) Rotterdam
17 dec. '76 (vr) Amsterdam 
21 dec. '76 (di) Groningen

Toepassing hydrodynamisch onder
zoek bij het manoeuvreren
door de heer ir. C. C. Glansdorp, We
tenschappelijk medewerker TH Delft 
Voordracht georganiseerd door de Sectie 
Scheepstechniek van het Klvl 
13 jan. '71 (do) Delft (voor de afd. Rotter
dam)
21 jan. 77 (vr) Amsterdam 
27 jan. '71 (do) Groningen

17 febr. '77 (do) Rotterdam ??
18 febr. '77 (vr) Amsterdam ??
22 febr. '77 (di) Groningen ??

Viking Piper (met film)
door ir. G. Lagers (IHC)
17 mrt. '77 (do) Rotterdam
18 mrt. '77 (vr) Amsterdam 
25 mrt. '77 (do) Groningen ??

VERENIGINGSNIEUWS

De lezing van 23 september 1976 te 
Rotterdam
Voor deze eerste voordracht van dit sei
zoen over het onderwerp .Design, survey 
and repairs of offshore structures’, ver
zorgd door twee prominente medewerkers 
van L loyd's Registerof Shipping, bestond 
een ruime belangstelling.
Bijna 150 leden van de voor deze lezing 
samenwerkende verenigingen, n.1. het In- 
stitute o f Marine Engineers (Netherlands 
Branch), de Sectie Scheepstechniek van 
het K lvl en onze eigen NVTS gaven blijk 
van hun belangstelling voor het onder
werp.

De heren Smedley en Bainbridge presen
teerden hun lezingen op aantrekkelijke 
wijze, verlucht met dia’s en een film. De 
teksten van hun voordrachten zullen in 
Schip en W erf worden afgedrukt.
Een tiental vragen en opmerkingen

vormde een goed besluit van deze leer
zame avond.
De drie besturen van eerdergenoemde 
verenigingen hopen op eenzelfde vrucht
baar resultaat van de gezamenlijk te orga
niseren voordrachten in de toekomst.

L.

Overdracht secretariaat
Per 1 oktober 1976 heeft de algemeen se
cretaris, de heer ing. W. P. Stiekema, zijn 
functie neergelegd en zoals reeds aange- 
kondigd in Schip en W erf no. 12 van 11 
juni 1976. pag. 382, treedt vanaf die da
tum de heer P. A. Luikenaar op als alge
meen secretaris van de N V TS.
Het ligt in het voornemen van het hoofd
bestuur om tijdens de Nieuwjaarsreceptie 
op 4 januari 1977 gelegenheid te geven om 
afscheid te nemen van de afgetreden secre
taris.

S.

Ontwikkeling van de navigatie in de 
zeevaart
door de heer A. Wepster (NMI)
21 apr. '77 (do) Rotterdam
22 apr. '77 (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

?? Nog geen lezing beschikbaar.
Voorstellen worden gaarne tegemoet ge
zien.

Bovenstaand programma zal in 
Schip en W erf worden herhaald. Wij

zigingen of aanvullingen kunnen 
hierin voorkomen.

NIEUWSBERICHTEN 

Personalia

Ir. E. Smit Fzn. t
Op 20 september 1976 overleed in de 
leeftijd van 76 jaar de heer Ir. E. Smit 
Fzn., oud-scheepsbouwkundig advsieur 
Scheepvaart Inspectie en oudhoofd- 
inspecteur Scheepsmetingsdienst te 

. ’s-Gravenhage.

De heer Smit was Ridder in de orde van de 
Nederlandse Leeuw en Officier in de orde 
van Oranje Nassau.
Zijn lidmaatschap van de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaart
gebied werd door ons op hoge prijs ge
steld.

Reünie Dordtse Scheepsbouwers
De jaarlijkse bijeenkomst van afgestu
deerden van de Dordtse HTS afd. 
scheepsbouw zal dit jaar gehouden wor
den op zaterdag 30 oktober a .s . in Restau
rant ’Bellevue’ te Dordrecht, te 15.00 uur.



Drs. W. T. van Gelder van het Nederlands 
Maritiem Instituut zal een korte toelich
ting geven over de werkzaamheden van 
het Ned. Maritiem Instituut met o.m . een 
speciale belichting van het onlangs ge
houden onderzoek: Mogelijkheden van de 
Nederlandse scheepsbouw in het 
Midden-Oosten.
Na de middagbijeenkomst diner.
Alle afgestudeerden en oud-leraren van de 
Dordtse HTS. afd. scheepsbouw worden 
verwacht.
Informaties: Louis Pietersen, Korte Papa
verweg 2, Amsterdam-N, Tel. 020 -  
360997.

Radio-Holland Marine Television B.V.
Per 15 augustus 1976 is het dochterbedrijf 
van Radio-Holland B.V -  de Radio- 
Holland Marine Television B.V . -  opge
richt met als directeur de heer E. M. Loon- 
stein en gevestigd Jan Rebelstraat 20 te 
Amsterdam, telefoon 020 -  10 68 68. 
Deze Marine Television B.V. verzorgt de 
produktie en distributie van cassettes met 
Engelse, Amerikaanse en Nederlandse 
TV-programma’s voor de Nederlandse 
koopvaardij alsmede de levering van alle 
benodigde afspeelapparatuur.

Nieuwe behuizing Schat Davit B.V .
Met ingang van 1 oktober 1976 is het adres 
van bovenstaande vennootschap gewor
den: Nieuwegracht 24 A, Utrecht.
Het telefoonnummer 31 08 12 blijft onge
wijzigd, evenals het postbusnummer 21 en 
telexnummer 4 70 27.

50 jaar Internationale normalisatie
In het Internationale Conferentie Centrum 
in Genève werd de 10e Algemene verga
dering van de ISO (de internationale orga
nisatie voor normalisatie) gehouden. De 
ISO is de grootste organisatie ter wereld 
op het gebied van industriële en techni
sche samenwerking en bundelt in haar 
werk de belangen van producenten, han
del, verbruikers en consumenten, overhe
den en wetenschap.

Van de 81 bij de ISO aangesloten 
normalisatie-instituten, waaronder het 
Nederlands Normalisatie-instituut (NNI), 
waren vertegenwoordigers van meer dan 
60 landen op deze -  om de drie jaar te 
houden -  bijeenkomst aanwezig. Ook Ne
derland was vertegenwoordigd. Eveneens 
waren er afgevaardigden van een groot 
aantal internationale en regionale organi
saties present. De bijeenkomst werd ge
houden onder de naam: 
’ISO-Genève-1976’.

Op de openingsceremonie sprak onder 
meer de heer V. Winspeare-Guicciardi, 
directeur-generaal van het Geneefse bu
reau van de Verenigde Naties. Met zijn 
aanwezigheid onderstreepte de VN de 
speciale status van de ISO, die na de VN 
zelf een goede tweede is op de wereldrang
lijst van belangrijke internationale organi
saties.
Als speciale gast was voor de opening 
eveneens uitgenodigd de 80-jarige heer 
Kaare Heiberg uit Noorwegen, de laatst- 
levende van een groep baanbrekers die 
vijftig jaar geleden, in 1926, de Interna
tional Federation of the National Standar- 
dization Associations (ISA) hebben opge
richt.
Twintig jaar later, in 1946, werd de ISA 
omgezet in de ISO, de afkorting van Inter
national Organization for Standardiza- 
tion.

Het werk van de ISO is veelomvattend. 
Van containers tot tandartsuitrusting, van 
computertalen tot materiaaltests, van be
veiliging van auto’s tot standaardmaten 
voor papier, van machine-onderdelen tot 
milieuvervuiling, enz. enz. De resultaten 
van het technische werk van ISO zijn terug 
te vinden in meer dan 3000 internationale 
normen die de uitwisseling van goederen 
en diensten in de wereld moeten verge
makkelijken en de onderlinge samenwer
king op technisch, wetenschappelijk en 
economisch gebied verbeteren. Het werk 
wordt verricht in meer dan 1 600 techni
sche commissies, subcommissies en 
werkgroepen en bij elkaar zijn er zo’n 
100 000 experts uit alle landen en vakge
bieden bij het werk van de ISO betrokken. 
Het centrale secretariaat van ISO is ge
vestigd in Genève.
Op de 10e Algemene vergadering van 
deze organisatie werden de hoofdlijnen 
voor het beleid voor de volgende driejaar 
vastgesteld. Onderwerp van gesprek was 
onder meer:
-  het technische programma voor de ko
mende periode, een programma dat zich 
kan baseren op zo’n 3 000 ontwerpnor- 
men die momenteel in studie zijn;
-  de mogelijke opzet van internationale, 
gedetailleerde produkt-specifikaties, een 
gebied dat tot op heden voornamelijk op 
nationaal niveau werd behandeld;
-  de opzet en verdere uitbouw van ISO- 
NET, een wereldwijd netwerk voor in
formatie over normen en voorschriften, 
waaraan momenteel door 32 landen wordt 
deelgenomen;
-  de eventuele gewenstheid van de intro- 
duktie door ISO van een internationaal 
certificatie merk (certificatie wil zeggen 
het door een -  neutrale -  controlerende

instantie laten bevestigen dat produkten 
en/of produktieprocessen aan bepaalde ei
sen -  bij voorkeur vastgelegd in normen -  
voldoen) ter ondersteuning van zowel 
consumenten als professionele gebruikers 
bij het maken van een verantwoorde keu
ze;
-  de bijdrage van ISO aan de opbouw in 
en door ontwikkelingslanden van levens
vatbare normalisatieprogramma’s;
-  en tot slot de verkiezing van een nieuwe 
president, als opvolger van de huidige 
voorzitter, de Zweeddr. A keT. Vrethem. 
Al met al een veelomvattend programma 
dat de noodzakelijke basiselementen moet 
opleveren voor het veelzijdige werk dat de 
wereldwijde normalisatie-activiteiten van 
de ISO met zich brengen en dat ten doel 
heeft bij te dragen aan een doelmatiger 
functioneren van onze samenleving.

Bond voor Materialenkennis
De Kring Tribologie van de Bond voor 
Materialenkennis organiseert op woens
dag 10 november 1976 een lezingendag in 
het Internationaal Agrarisch Centrum, 
Lawickse Allee 11 te Wageningen onder 
het thema 'Slijtvaste metallische dekla
gen'

Aanvang : 10.00 uur 
Het programma voorziet in de onder
staande onderwerpen van de genoemde 
sprekers.

Ir. H. J. Verbeek -  Philips N. V. afd. El- 
coma, Eindhoven
’Enkele praktijkvoorbeelden van de toe
passing van oppervlakte behandelde mate
rialen’.

J. W. Meij -  Smitweld N .V ., Nijmegen 
’Welke criteria gelden voor het aanbren
gen van slijtvaste lagen’.

Ir. J. W. Tichler -  Metaalinstituut 
T .N .O ., Apeldoorn
’Enkele algemene eigenschappen en mo
gelijkheden vai^ thermisch opgespoten 
materialen’.

H. Beutler -  Abt. Forschung u. Entwic- 
klung, Gebr. Sulzer A .G . en G. Stahli -  
Abt. Materialforschung, Masch. fabrik 
Rieter A .G.-W interthur 
’Bewertung des Verschleissverhaltens bei 
abrasiver und adhasiver Gleitbeanspra- 
chung durch M odellversuche’.

Deze bijeenkomst is ook toegankelijk voor 
niet-leden van de Bond voor M aterialen
kennis.
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Verdere informatie wordt u gaarne ver
strekt door het bureau van de Bond, Stad- 
houderslaan 28, Postbus 9321, tel. 070 -  
39 49 30 te V G ravenhage.

M .I.D .E .S .T . 76
6de Internationale Toeleverings- en 
Uitbestedings-Vakbeurs van 25 t/m 29 
oktober 1976 in Lausanne de ’Know
how’ Beurs.

Als nouveauté lanceert de 6de M1DEST, 
de Internationale Toeleverings- en 
Uitbestedings-Vakbeurs een KNOW 
HOW beurs die met medewerking van het 
A .N .V .A .R . (Agence Nationale pour la 
Valorisation de la Recherche) zal worden 
gepresenteerd.
Op deze Know-how beurs zullen centraal 
staan: -  Vraag en Aanbod van patenten die 
exposanten of bezoekers hebben aan te 
bieden of wensen te kopen.
Deze Know-how beurs zal een extra at
tractie vormen van de aanstaande MI- 
DEST waarop 1.100 exposanten, onder 
wie 198 buitenlanders uit België, Costa 
Rica, Duitsland, Frankrijk, Groot- 
Brittannië, India, Italië, Mexico, Neder
land, Pakistan, Portugal, Spanje, Tunesië 
en Zwitserland, hun produkten zullen ex
poseren.
De totale standoppervlakte bedraagt
10.000 M 2. De technologie van 30 bran
ches, die bij Toelevering en Uitbesteding 
een rol speelt, zal worden belicht.
Verder zullen belangrijke technische 
symposia het programma van de M IDEST 
76 completeren. Zeer vele industriëlen en 
technische inkopers hebben reeds van hun 
belangstelling blijk gegeven.
Nadere inlichtingen worden verstrekt 
door: de Stichting ter Bevordering van de 
Franse vakbeurzen, Prins Hendrikkade 
20-21, Amsterdam -  C, telefoon: 
020/ 24 86 70 en 23 92 04.

Nieuwe opdrachten

Dammers en Van der Heide & Co B. V. te 
Rotterdam heeft een order geplaatst voor 
de bouw van 8 koelschepen van elk 2500 
ton bij de Nieuwe Noord Nederlandse 
Scheepswerven in Groningen.
Met deze opdracht is een bedrag van rond 
ƒ 100 miljoen gulden gemoeid.
In juli 1977 moet het eerste schip worden 
opgeleverd.

In de afgelopen 6 weken heeft IHC Hol
land een aantal orders geboekt waarmee in 
totaal ruim ƒ 100 miljoen gemoeid is. De 
eerste opdracht betreft een snijkopzuiger 
voor een Europese baggerondememing.

Met zijn totaal geïnstalleerd vermogen van 
13.600 pk zal het de grootste snijkopzui
ger zijn die IHC Holland ooit bouwde. De 
pontonafmetingen zijn 69,60 X 17 X 5 
meter.
De zuiger wordt gebouwd bij IHC Smit in 
Kinderdijk. Voorts werd in samenwerking 
met W erf Van Rees te Sliedrecht een grote 
order verkregen van de in Dubai geves
tigde Arabisch-Engels-Nederlandse com 
binatie Gulf-Cobla Dredging, namelijk 
twee zware 10.500 pk snijkopzuigers die 
elk 65 x  16,50 x  5,25 meter groot zullen 
zijn en een pompstation met 6000 pk geïn
stalleerd vermogen.
De zuigers zullen gebouwd worden bij 
IHC Smit in Kinderdijk en IHC Verschure 
in Amsterdam.
De derde eenheid van deze Gulf-Cobla 
opdracht is een drijvend pompstation van 
30 x  1 0 x 4  meter. Dit pompstation is 
voorzien van een baggerpompset die ge
lijk is aan die van de snijkopzuigers.
Dit ’booster station’ zal gebouwd worden 
door W erf Van Rees te Sliedrecht. De 
baggervloot zal tewerk gesteld worden bij 
de aanleg van het nieuwe industriehaven 
complex Mina Jebel Ali gelegen 40 km ten 
zuid-westen van Dubai, Verenigde Arabi
sche Emiraten. Tenslotte werden drie 
standaard demonteerbare cutterzuigers 
verkocht. Een Scandinavische Aanne- 
mingsmij. bestelde een IHC Beaver 3300 
die voorzien zal worden van tal van acces
soires.
Ineanal, een Venezolaans overheidsbe
drijf, bestelde een IHC Beaver 4000. Zij 
breidde daarmee haar baggervloot uit met 
de zevende IHC Beaver. Uit Frankrijk 
kwam een bestelling vooreen IHC Beaver 
3300, eveneens van een oude relatie, de 
baggermaatschappij EMCC. Ook deze 
zuiger wordt voorzien van veel accessoi
res.
Deze drie standaard zuigers worden ge
bouwd bij IHC De Klop in Sliedrecht.

Stork-W erkspoor Diesel, de Vmf-Stork- 
Dieselmotorendivisie, heeft binnen een 
week 9 T M 410 dieselmotoren in opdracht 
ontvangen. Met de bestellingen, bestemd 
voor baggervaartuigen, is in totaal een be
drag van circa 10 miljoen gulden ge
moeid.
IHC Holland en W erf Van Rees (Slied
recht) hebben opdracht gegeven voor de 
levering van vijf 8-cilinder TM 410 die
selmotoren, die zullen worden ingebouwd 
in twee snijkopzuigers en in een drijvend 
pompstation. In de baggervaartuigen, die 
worden gebouwd voor rekening van de in 
Dubai gevestigde combinatie Gulf-Cobla 
Dredging, komen per vaartuig een

zandpomp- en een generatormotor. In het 
pompstation komt uitsluitend een zand- 
pompmotor.
Tevens werd van de scheepswerf en ma
chinefabriek De Merwede te Hardinxveld 
opdracht ontvangen voor de levering van 
vier 6-cilinder T M 410 motoren. Deze zijn 
bestemd voor een zelfvarende zeegaande 
snijkopzuiger met een snijkopvermogen 
van 2000 PK, die gebouwd wordt in op
dracht van de baggermaatschappij Bos Ka
lis W estminster Dredging.
De motoren zullen in de loop van 1977 
worden opgeleverd.

Scheepvaartkantoor J. Tavenier b.v. te 
Zaandam bestelde t.b .v . de eigen afdeling 
zeerederij bij Amels b.v. Scheepswerf & 
Machinefabriek te M akkum een klein 
handelsvaartschip van maximum grootte. 
Deze bestelling werd vervroegd geplaatst 
met gebruikmaking van de van rege
ringswege ingevoerde ’subsidieregeling 
scheepvaart’, waarvoor een aantal Neder
landse rederijen in aanmerking komt.
Het nieuwe schip zal in juli 1977 reeds in 
de vaart komen. Vertraging tijdens de 
bouw wordt niet verwacht aangezien het 
in het geheel overdekte moderne bouwdok 
van de scheepswerf zal worden gebouwd. 
Voor het schip gelden de volgende hoofd
gegevens, n.1.
lengte over alles 82,70 m , breedte 16 m, 
diepgang 5,95 m, draagvermogen 3.500 
ton, draagvermogen aan gepakketteerd 
hout ca. 5.400 cbm =  ca. 1100 standaards 
laadruiminhoud 220.000 kubieke voet, 
dienstsnelheid ca. 13 mijl.
Door de extra grote laadruiminhoud mag 
het schip straks tot de grootste schepen 
van de Nederlandse Kleine Handelsvaart 
worden gerekend.
Het is in hoofdzaak bedoeld voor het ver
voer van gepakketteerd hout en houtpro
ducten van Scandinavië naar Nederland. 
Om deze vaart het gehele jaar onafgebro
ken te kunnen uitvoeren wordt het voor
zien van zeer zware ijsversterking waar
mee het de Massificatie Finse IJsMasse IA 
verwerft.
Om ook zwaardere lading met eigen mid
delen te kunnen laden en lossen wordt het 
schip uitgerust met 2 scheepskranen van 
elk 16 ton hijsvermogen.
De voortstuwing geschiedt door een 8 cy- 
linder M aK (M aschinenbau Aktiengesell- 
schaft Kiel) dieselmotor van 2.900 PK, 
goed voor een dienstsnelheid van 13 mijl 
per uur. Ten behoeve van de kranen en het 
verder scheepsgerei wordt een dieselhulp- 
vermogen van 800 pk geïnstalleerd. Het 
manoeuvreren in de havens wordt verge
makkelijkt door een in te bouwen boeg-
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schroef van 300 pk. Het schip wordt naar 
de allerlaatste eisen uitgerust. Het laad
ruim is geheel dubbelwandig waardoor de 
ruimgrootte dezelfde afmetingen heeft als 
de wegrolbare luiken, die dit ruim afdek
ken. Alle lading kan daardoor volledig 
rechtstandig geladen en gelost worden, 
hetgeen de kans op ladingschade tot het 
minimum beperkt en manipuleren met de 
lading in het ruim overbodig maakt. 
Uiteindelijk droeg de regeringsmaatregel 
er toe bij, dat deze order voor de Neder
landse scheepsbouwindustrie behouden 
kon blijven en niet ondergebracht hoefde 
te worden in een der goedkope scheeps- 
bouwlanden zoals b.v. Japan, waar de 
bouwprijzen 20 tot 30% lager liggen dan 
in Nederland. Dit nieuwe schip vergt, bui
ten de indirecte werkgelegenheid bij de 
onderleveranciers, bij de bouwwerf alleen 
al 120 manjaren en het doet partijen deugd 
dat dit belangrijke stuk werkgelegenheid 
op deze wijze voor Nederland behouden 
kon blijven.

Tewaterlatingen

Op 17 september 1976 is met goed gevolg 
tewatergelaten het motorschip , Finntrci
der' , bouwnummer 811 van E .J. Smit & 
Zoon’s Scheepswerven B.V. te Wester- 
broek, bestemd voorRederiet I/S Sif XXI 
te Kopenhagen.
Hoofdafmetingen zijn : lengte 72,138 m, 
breedte 13,000 m , holte 7.500/5.300 m. 
In dit schip wordt geïnstalleerd een 4-tact, 
enkelwerkende MaK-motor van het type 8 
Mu 452 AK met een vermogen van 1800 
pk bij 375 omw/min.
Het motorschip ,FinrUrader’ wordt ge
bouwd onder toezicht van BUREAU 
VERITAS voor de klasse: I 3/3 E 
Haute Mer Glacé III.

Op 25 september 1976 is bij de Scheeps
werf Bijlholt b .v ., lid van Conoship, te 
Foxhol met goed gevolg te water gelaten 
het motorvrachtschip , Vrouw Alida' B.N . 
601; in aanbouw voor Visser & Visser 
Chartering b.v. te Rotterdam.
Het schip is van het gladdektype en bene
den de 1600 ton B.R.T. De hoofdafmetin
gen zijn als volgt:

Lengte o .a. ca. 78,65 M ., lengte tussen
1.1. ca. 7 2 ,-  M .; breedte ca. 12,25 M.; 
holte ca. 6,10 M. D.W . ca. 2575 ton. 
Het schip wordt uitgerust met een Brons 
scheepsdieselmotor van 1500 pk, en 
wordt verder voorzien van 2 masten met 
bomen, elk geschikt voor een hijsvermo
gen van 10 ton.

Het schip wordt gebouwd volgens de eisen 
van Bureau Veritas en de Ned. Scheep
vaart Inspectie voor de onbeperkte vaart.

Overdrachten

Op 17 september 1976 is door De Groot 
en Van Vliet Scheepswerf en Machinefa- 
briekB .V . te Slikkerveer, het m.s. ,Mari- 
nus Smits’ aan de eigenaar, de heer M. 
Smits te Kopenhagen, aan de Parkkade te 
Rotterdam overgedragen, na een ge
slaagde technische proefvaart op de 
Noordzee op 14 september jl.
Het m .s . ,Marinus Smits’ is het laatste van 
een serie van zes schepen voorde heerM . 
Smits. Daarnaast heeft de werf nog een 
identiek schip en twee zware-lading sche
pen in opdracht.
De belangrijkste gegevens van het afgele
verde schip zijn de volgende: 
lengte over alles 84,20 m, lengte loodlijn 
74,40 m, breedte 14,30 m, holte tot bo
vendek 8,75 m, holte tot hoofddek 6, 64 
m, diepgang 6,32 m , deadweight 3775 
ton, ruiminhoud 168.000 ft3, B .R.T. 
1599 ton.
Dit schip is het grootste van de Neder
landse kleine Handelsvaart. Door het 
grote luikhoofd (45,12 m x  11 m .) en met 
het rechthoekige ruim, is het bijzonder 
geschikt voor het vervoeren van lange en 
zware ladingen, o.a. pijpen, baggermate- 
riaal, containers en bulklading. Het recht
hoekige ruim is mogelijk geworden door 
het toepassen van zijlangsschotten onder 
de laadhoofdcoaming.
Het ruim is voorzien van mechanische 
ventilatie met een kapaciteit van 20 lucht
wisselingen per uur. In het tussendek is 
het ruim voorzien van stalen pontonlui- 
ken, terwijl het ruim afgedekt wordt door 
stalen, zgn. single pull M acGregorluiken, 
die hydraulisch te openen en te sluiten 
zijn. Het ruim en het dek hebben tevens 
sjorvoorzieningen. Het schip is uitgerust 
met dekkranen met een hefvermogen van 
10 ton elk en deze kranen zijn verrijdbaar 
op een portaal.

Het schip heeft een ruime en zeer gerief
lijke akkommodatie voor 12 personen. In 
de akkommodatie is door het toepassen 
van isolatie een zeer laag geluidsniveau 
bereikt.

De voortstuwing geschiedt door een 
hoofdmotor van het fabrikaat Smit & Bol
nes met een vermogen van 2500 pk bij 
250 omwentelingen per minuut, gekop
peld met een verstelbare schroef, fabrikaat 
Hjelset.

De stroomvoorziening aan boord wordt 
verzorgd door 2 dieselaggregaten, fabri
kaat MW M, elk gekoppeld met een 
Heemaf generator met een vermogen van 
150 KVA. Tevens is een door de hoofd
motor aangedreven generator geïnstal
leerd met een vermogen van 200 KVA. 
De proeftochtsnelheid van het m .s. ,M a
rinus Sm its’ bedroeg 14 mijl per uur.
Het schip staat onder kommando van ge
zagvoerder De Jong. Het management en 
de bevrachting wordt verzorgd door 
Kamp’s Scheepvaart en Bevrachting N. V. 
-  Wm. H. Müller & Co. Chartering B.V. 
Direkt na de overdracht is het m .s . ,M ari
nus Sm its’ voor de eerste reis naar zee 
vertrokken.

Ingebruikstelling

Mevrouw M. E. J. Lubbers-Hooge- 
weegen, echtgenote van de Minister 
van Economische Zaken, heeft 29 sep
tember jl. in  de Europoort de cutterzuiger 
'Sliedrecht 3 3 ’ officieel in gebruik ge
steld.
De zuiger is eigendom van Koninklijke 
Adriaan Volker Groep bv.
De 'Sliedrecht 33’ heeft een totaal geïn
stalleerd vermogen van 10.500 pk. Het 
nieuwe schip, dat in acht maanden tijds 
gebouwd werd door IHC Holland, is de 
krachtigste cutterzuiger van de Volker- 
vloot.
Het zal binnenkort naar het Midden
oosten  vertrekken.

TECHNISCHE INFORMATIE
Nieuw systeem voor scheiding van olie 
en water
De afdeling Pollution Control Systems 
van ICI heeft in Hamburg bijzonderheden 
bekendgemaakt over een nieuw eentraps- 
systeem voor de scheiding van olie en 
water. Het heeft duidelijke voordelen ten 
opzichte van andere thans beschikbare 
systemen.

Het nieuwe procédé is nu internationaal 
verkrijgbaar, evenals de andere Produk
ten, kennis en diensten van het bedrijf op 
het gebied van afvalwaterzuivering. De 
mededeling werd in Hamburg gedaan ter 
gelegenheid van de opening van de IOP- 
PEC, de eerste internationale tentoonstel
ling en conferentie ter bestrijding van 
olievervuiling.

Het scheidingssysteem, genaamd 'FLO- 
FOIL’, werd binnen ICI ontwikkeld en is
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het resu ltaa t van  een  g ro o t aan ta l tech n o 
log ieën  van  het bedrijf. D oor m iddel van 
een  een v o u d ig  procédé kan  het o liegeha lte  
van w a te r m et m eer dan  99%  w orden  g e 
red u ceerd . H ierbij w orden  tegen  geringe 
bed rijfskosten  zee r g ro te  hoeveelheden  
a fv a lw a te r verw erk t.

Het hart van het systeem bezit speciale 
oppervlakte-eigenschappen: de oliedrup
peltjes worden gevangen en naarmate ze 
in het materiaal migreren, ontstaan er gro
tere druppels; aan de andere kant wordt 
ervoor gezorgd, dat ze niet vrij kunnen 
komen, zodat ze niet afbreken, zoals bij 
andere systemen vaak voorkomt, maar 
snel naar de oppervlakte stijgen en daar 
een ononderbroken laag vormen, die zich 
gemakkelijk laat verwijderen.

De materialen zijn gemakkelijk te installe
ren en het procédé kan zowel alleen wor
den toegepast als ter ondersteuning van 
een bestaand oliescheidingssysteem.

Het ICI-procédé kan bijvoorbeeld een 
olie/water-mengsel met 1000 ppm olie, 
zoals in een olieraffinaderij voorkomt, in 
enkele minuten terugbrengen tot 1 ppm 
olie. Een dergelijke oplossing voldoet aan 
alle bekende internationale normen.
De bestaande separatoren kunnen druppel
tjes verwerken, die groter zijn dan 60 mi
cron (0,06 mm). Bij gebruikmaking van 
de tot nu toe ontwikkelde verschillende 
vormen van ’Flofoil’, kunnen veel 
kleinere druppeltjes, tot minimaal 1 mi
cron (0,001 mm), worden verwijderd. Op 
deze manier kan een ’Flofoil’ -systeem 
worden aangepast aan individuele pro
blemen.

Olie/water-scheiding is noodzakelijk 
doordat plaatselijke waterbeheerders en 
internationale maritieme instanties steeds 
stringentere normen stellen ter bestrijding 
van vervuiling. ’Flofoil’ kan ertoe bijdra
gen aan deze normen te voldoen en helpt 
ook bij de terugwinning van olie.

’Flofoil’ wordt geleverd hetzij in stan
daardvorm, hetzij als individueel aange
past systeem. Meestal doen zich bij de 
waterzuivering nog andere problemen 
voor dan oliescheiding. ICI Pollution 
Control Systems biedt alle mogelijke 
diensten op het gebied van de behandeling 
van vloeibaar afval, van de diagnose via 
het ontwerpen van een procédé tot de in
stallatie ervan.

Nieuwe doorloopstraalau tom aat
M ach inefab riek  H u n zik er te  Z w itse rland  
heeft een  tw eeta l n ieuw e con tinu  door- 
lo o p straa lau tom aten  o n tw ikke ld .

De beide nieuwe typen straalinstallaties 
zijn uitgerust met een onderdelentoevoe- 
rinrichting en met een speciaal ontwikkeld 
doorloopsysteem. Vooral voor producen
ten van duroplast-onderdelen zijn deze 
straalkabines van belang, omdat 
kunststof-onderdelen vanaf kleine afme
tingen ontbraamd kunnen worden.
Door het speciale doorloopsysteem kun
nen de onderdelen zonder meer in de in
stallatie worden gestort, hetgeen een hoge 
productie van ca. 1000-4000 onderdelen 
per uur waarborgt, afhankelijk van de af
metingen.

De doorloopstraalautomaat, type JW 90-6 
is uitgevoerd met een injectiestraalsys- 
teem.

De automaat, type JWS 90-6 werkt vol
gens het werpstraalsysteem en is ook uit
gerust met een anti-statisch sproeimiddel- 
systeem.

Techische gegevens doorloopstraalauto
maat JWS 90-6 Uitwendige afmetingen: b 

x  1 x  h = 1400 x  800 x  2200 mm.

Straalkabine. De straalkabine heeft een 
afmeting van 1000 =  600 mm. Door het 
volkomen nieuwe transportsysteem 
draaien de onderdelen zeer intensief rond, 
zodat de bewerking aan alle zijden gelijk
matig geschiedt zonder kans op beschadi
gingen.
In het bovenste deel van de straalruimte is 
een filter ingebouwd, welke doorlaatbaar 
is voor stof, maar niet voor het straalmid- 
del.

Straalsysteem. De installatie is uitgerust 
met een schoepenwiel. De werpsnelheid 
van het straalmiddel aan het schoepenwiel 
bedraagt 60 m/sec. Door middel van een 
variator kan deze snelheid worden ver
hoogd of verlaagd. Het straalmiddeltran- 
sport van de voorraadtrechter naar het 
schoepenwiel geschiedt door perslucht.

Straalmiddeltransport en -reiniging. Het 
straalmiddel circuleert continu in de 
straalinstallatie rond. Door middel van 
een transportwals wordt het straalmiddel 
uit de straalkabine gevoerd naar het hier
onder gelegen reinigingsgedeelte om af

gestraalde bramen, stof en gebroken 
straalmiddel te verwijderen. Een ana
statische sproeiinrichting is eveneens 
aanwezig.

Automatische toevoerinrichting Voor de 
laadopening van de straalinstallatie be
vindt zich een automatisch toevoersys- 
teem. De onderdelen worden in een trog 
gestort en d.m .v. een transportband in de 
straalruimte gebracht. De bandsnelheid is 
elektronisch regelbaar om de hoeveelheid 
te behandelen onderdelen per tijdseenheid 
te kunnen variëren.

Stofafscheider De stofafscheider kan zo
wel in handbediende als in automatisch 
werkende uitvoering worden geleverd. De 
afgezogen luchthoeveelheid bedraagt in 
beide gevallen 30 M3/min.

Bij de automatische uitvoering vindt het 
reinigen van het filterdoek plaats bij het 
afzetten van de straalbewerking door mid
del van een ingebouwde klopmotor.
Het inschakelen en de tijdsduur van de 
filterreiniging wordt bediend vanuit de 
centraal opgestelde schakelkast.
Beide typen stofafscheider zijn uitgerust 
met een geluidsisolerend systeem.

Nader inlichtingen zijn verkrijgbaar bij 
CETEMA BV, Postbus 19 te Oss. Tel. 
0 4 1 2 0 -  32915.

Dommer stomplasmachines
M. A. Vink B.V. te Didam heeft de al
leenvertegenwoordiging voor Nederland 
verkregen voor de stomplasmachines van 
Wilhelm Dommer Söhne GmbH & Co te 
Ditzingen (BRD).
Het programma omvat vier typen lasma- 
chines voor het stomplassen van polye- 
theen en polypropeen buizen en fittingen. 
Afhankelijk van het type zijn ze geschikt 
voor de diameters 50 mm tot en met 450 
mm.
Het specifieke van deze stomplasmachi
nes is de smalle inklemming, waardoor 
vrijwel alle typen hulpstukken gestom- 
plast kunnen worden. Extra steunvorken 
zorgen voor voldoende ondersteuning. De 
typen Widos 500. Fliz 955 en Widos 2000 
werken mechanisch, terwijl het type Wi
dos 4000 dat tot 315 mm en met ombouw- 
set zelfs tot 450 mm geschikt is, hydrau
lisch werkt.
Alle vier machines zijn uitgerust met een 
electrische frees, waarmee de laseinden 
glad en haaks afgefreesd worden.
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