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Het recept voor het dieet
Het is m et een diepe zucht van verlichting, 
dat N ederland in de derde w eek van het 
nieuwe ja a r  eindelijk kennis heeft geno
m en van het plan w aarm ee de scheeps- 
bouw industrie van ons land hopelijk ge
zond kan w orden gem aakt. Wij hebben in 
deze kolom m en m eerm alen geklaagd, dat 
deze levensgevaarlijke zaak te lang is aan
gesleept; dat is ook w aar, m aar achteraf is 
geb leken , w elke tegenstellingen m oesten 
w orden overw onnen voordat de handte
keningen onder het eindrapport van de be
leidscom m issie konden w orden gezet. De 
grote vraag is nu, zal de blauwdruk de 
bedrijfstak redden? Hoe ernstig de situatie 
is gew orden , blijkt bijvoorbeeld uit de kort 
vóór de publicatie van het rapport gedane 
m ededeling  van Rijn-Schelde-V erolm e, 
dat vorig ja a r  een verlies van enkele tien
tallen m iljoenen guldens is geleden. De 
klappen kw am en daar in de tw eede helft 
van het ja a r , vooral in de nieuwbouw , 
bijzonder hard aan. W at nog extra zorgen 
baart is da t ook de scheepsreparatie de 
dans niet ontsprongen is; to t dusver had 
m en im m ers nog de indruk, dat de repara- 
tiesector niet de algem ene m alaise van de 
n ieuw bouw  deelde, en daarom  in vele g e
vallen voor de lijdende divisies als een 
w elkom e com pensatie gold.
Een van de kardinale punten w aarom  tij
dens vergaderingen en overal elders hard 
is gestreden was de sociale paragraaf. O p 
het stuk van de eventuele gedw ongen ont
slagen w as d e  vakbond onverm urw baar. 
D at zij er nu (waarschijnlijk) niet zullen 
kom en, ontlast de bedrijfstak van de zware 
d ruk van m aatschappelijke onrust in de 
gelederen van haar arbeiders, hoewel 
hierm ee natuurlijk nog niet alles is g e 
zegd. O p het m om ent w aarop dit artikel 
w erd geschreven stond im m ers nog 
levensgroot overeind de kw estie van de 
prijscom pensatie en de beroering die h ier

over ook in de metaalbouw gaande is. W at 
e r  op dit m om ent echter van te zeggen valt 
is, dat de com pensatiekw estie niet nog 
eens extra w ordt aangezet door het spook 
van onverw achte ontslagen. N iettem in zal 
ieder zich m oeten realiseren , dat erb innen  
achttien m aanden zo ’n 4500 man de be
drijfstak zal m oeten verlaten. H et heeft 
geen zin om dit punt uit de w eg te gaan; de 
w ereldsituatie dw ingt ons land im m ers om 
ons te ontdoen van verliesgevende over- 
tonnage, aan m annen, aan capaciteit.
M et de zeer aanzienlijke overheidssteun, 
m aar ook m et zware eigen m iddelen zal 
w aar en w anneer mogelijk getracht m oe
ten worden om  een aanvaardbare finan
ciële basis te scheppen voor de scheeps
bouw tot de jaren  tachtig. Terw ijl ener
zijds m ensen zullen m oeten worden afge
vloeid, zullen anderzijds investeringen 
nodig zijn om de werven m odem , en  dus 
concurrentie-krachtig te houden. Als 
daardoor -  zoals een ochtendblad sugge
reerde -  een m ogelijkheid w ordt geboden 
om aan de wurgende concurrentie van Ja
pan te ontkom en, dan heeft het zin om  zich 
diep te beraden over de aard van de inves
teringen. Deze zullen, dunkt ons, niet zo 
zeer moeten w orden gezocht in m eer en 
zeer zware hellingen en nieuw e m achine
hallen. M ogelijk wel in een uitbreiding 
van de electronische begeleiding bij de 
bouw , en zeer zeker ook in de verdieping 
van de know -how . K undige ’b rains’ zul
len op sleutelpositie de slagvaardigheid 
van de werven m oeten verhogen; is dat 
im m ers niet de wijze w aarop Japan zich al 
jarenlang op tal van nieuw bouw terreinen 
op de voorgrond heeft gedrongen? Het is 
ook nuttig om  deze ’b ra in s’ in te schakelen 
in het ontw erpen van nieuw e scheepsty- 
pes, al dan niet geschikt voor een snelle 
standaard- of seriebouw . Hoewel N eder
land op dit terrein na de oorlog zeker geen

onverdienstelijk werk heeft geleverd, zijn 
het vooral de Engelsen, D uitsers, Japan
ners en Scandinaviërs gew eest, die met de 
door hen ontw orpen vaartuigen -  w aaron
der diverse soorten m ulti-purpose carriers 
-  betrekkelijk grote successen hebben w e
ten te boeken. Het wil ons niet voorko
m en, dat met hun vondsten de m ogelijk
heden zijn uitgeput; de scheepvaart is een 
uitdagend transportgebeuren, dat blijft 
schreeuw en om  een ontw erper met visie 
en durf.

G unstig  is ook dat de com m issie nu einde
lijk de stukken van de iegpuzzle van aan
sluiting en verdeling aan elkaar heeft ge
zet. Een einde is gem aakt aan het p ro
bleem  van de werven in A lblasserdam  en 
de tw ee grootste com ponenten van onze 
scheepsnieuw bouw , RSV en Van der 
G iessen-de N oord, hebben hun m arktge
bied afgebakend. De coördinatie die aan 
deze plannen ten grondslag ligt, zal de 
concurrentiekracht van ons land ten goede 
kom en. In de om ringende landen zijn 
som m ige al eerder tot deze w aardevolle 
form ule gekom en en het is jam m er, dat 
vooral dit aspect in de aanpassing van de
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N ederlandse nieuw bouw  zo lang op zich 
heeft laten wachten.
En terwijl aldus de gelederen eindelijk ge
sloten worden, komen er geruststellende 
berichten over nieuwe orders. Nog vóór 
het einde v„n het afgelopen ja a r  zijn er al 
enkele contracten getekend, naar verluidt, 
staan er nog diverse andere op het punt 
definitief te worden afgesloten. Ook 
daarom is vooral in de tweede helft van

'76  al veel te doen gew eest. Nu eens heette 
het, dat het na de vaststelling van het M ari
tieme Plan zou ’w em elen’ van nieuwe op
drachten, dan weer kon m en vernem en, 
hoe enkele belangrijke N ederlandse re
derijen toch nog overw ogen om hun op
drachten in het buitenland te plaatsen. 
Vooral om de schepen van de N ederlandse 
Scheepvaart Unie is veel te doen gew eest. 
Het lijkt echter niet uitgesloten dat de con

solidatie van de bedrijfstak in de geest van 
de voorstellen door de beleidscom m issie 
e r  toe zullen bijdragen, dat de orders defi
n itief afkom en. D at er desondanks niet te 
veel van deze bronnen m oet w orden ver
w ach t, is duidelijk. H et zal de com m issie 
niet ontgaan zijn, dat enkele reders ’preg
nant van orders ' w aren; als er inderdaad 
sprake is van een redelijk grote hoeveel
heid , dan hadden de ’afslankingsm aatre
g e le n ’ w ellicht herzien kunnen worden. 
R est de vraag o f de ontw ikkeling ook aan 
po litieke  invloeden onderhevig  zal zijn. 
D e com m entator in het ’D agblad S cheep
v aa rt’ is van m ening , dat m ogelijke nare 
opm erk ingen  in de T w eede K am er de be
drijfstak  weinig zouden deren, vooropge
ste ld , dat deze tegen een stootje zou k u n 
nen. E n  al is geb leken , dat de stootkracht 
van de scheepsbouw  nog altijd aanw ezig 
is, toch  m oet w orden erkend , dat de veer
krach t onder druk van de zw are crisis en 
d e  slopende gesprekken en onderhande- 
lingen  over de b lauw druk en de verm oede
lijke ellende van de prijscom pensatie, 
aanzien lijk  verm inderd  is. H et beste zou 
zijn w anneer de w erven , in  antw oord op 
aanvallen  van bu itenaf, N ederland en de 
w ereld  konden tonen , dat zij nu in staat 
zijn om  in afgeslankte toestand het hoofd 
boven  w ater te houden . D e eerlijkheid g e 
b ied t ons echter te  zeggen , dat er nog te 
veel ongew isse factoren  in het spel zijn. 
N iets staat nog m et zekerheid  vast over het 
herste l van de n ieuw bouw m arkt op  m o n 
d iaal niveau. G een voorspeller die durft te 
zeggen , da t wij uit het dal om hoog k lim 
m en. Japan, doo r de Europese G em een 
sch ap  van een soort m arktvervalsing b e 
tich t en  u itgedaagd om zichzelf duchtig  te 
ko rtw ieken , houdt de boot af. N iem and 
d ie  het land kan  dw ingen  om  m inder te 
bouw en , w anneer het dat zelf niet wil. Een 
d reig ing  van een boycot van Japanse g o e 
deren  op de E uropese m arkt snijdt geen 
hou t. A is er ooit een Europese reder o ffi
cieel verboden zou w orden om  nieuw e 
schepen  in Japan  te kopen , dan zou hij w el 
w egen w eten om  dit toch te doen: de reg is
ters in M onrovia, S ingapore, P anam a, en  
vele andere plaatsen  staan voor hem open. 
W at we wel kunnen  stellen is dat de b e 
drijfstak  in haar verm agerde vorm beter 
geëquipeerd  is om  de strijd voort te zetten . 
H et is daarm ee als een van ons, die zich in 
de goede tijd aan te veel calorieën heeft 
bezondigd en daarm ee zijn essentiële sp ie 
ren teveel heeft uitgerekt en verslapt. H et 
d ieet moet hem  in staat stellen om zijn 
lenigheid  en zijn soepelheid te herstellen . 
En daarom , laten wij de w erf-atleten al het 
m ogelijke succes toew ensen.

De J

Deze grafiek uit het rapport van de beleidscommissie toont de ineenstorting van de nieuwbouw
markt over de gehele wereld.
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Ship research activities in the Netherlands
JOINTLY SPONSORED BY THE ROYAL NETHERLANDS NAVY, 
THE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS AND THE 
NETHERLANDS INDUSTRY.

by M. W. C. Oosterveld and 
P. van Oossanen*

Summary
This paper presents the resu lts  of an extensive research  program carried  out at the Netherlands 

Ship Model Basin during the period from 1969 to 1972. This program concluded the investigations  
carried  out in the period from 1963 to 1969 concerning various high-speed propulsion problems. 
Results are given of investigations into friction reduction and cavitation suppression by polymer in 
jection. A computer program for the unsteady lifting surface theory for ship screw s  was extended 
and som e resu lts  obtained are given. Some resu lts  of a study on low -noise  propellers are presented. 
M easurements of blade s tr e s s e s  of propellers in a homogeneous flow are given and d iscussed . Tow 
ing test  results  with an a ir-w ater ramjet prototype are presented. Finally, ship motion studies on 
a compact frigate are reported.

1. I n t r o d u c t i o n

An extensive ship research  program was c a r 
ried out at the Netherlands Ship Model Basin  
(NSMB) during the period from 1963 to 1969. This  
research  program was jointly sponsored by the 
Royal Netherlands Navy, the Ministry of Economic  
A ffa irs , the shipyards and engineering companies  
participating in the Netherlands United Ship
building Bureaux Ltd. and Lips B .V .  Propeller  
Works, and was in particular focussed on the 
development of unconventional propulsion d e 
v ices .

The research  program was initiated and pro
moted by the Royal Netherlands Navy. It was  
felt that at extrem e conditions (hydrofoil boats, 
hovercrafts, e tc . )  unconventional propulsion  
devices  maybe effective alternatives to the con
ventional screw  propeller as regards cavitation, 
noise and vibration ch a ra cter is t ic s .  Most of the 
resu lts  of the investigations would also be of use  
for merchant ships and as a consequence the 
Netherlands Shipbuilding Industry decided a lso  
to sponsor this research .

Furthermore, all parties recognized that to 
obtain full profit of the investigations on uncon
ventional propulsion d ev ices ,  more fundamental 
research  had to be performed on the occurrence  
of cavitation, on unconventional screw  propellers  
and on the behaviour of a ship in a seaway (the 
problem of maintaining speed at sev ere  sea  co n 
ditions, slam m ing, e tc . ) .

*) N etherlands Ship Model B asin . W ageningen, the N etherlands.
**) N um bers in b rack e ts  re fe r  to the l is t  of re fe re n c es  a t the end of th is paper.

The investigations w ere theoretical as well as  
experimental and a summary of the most im 
portant resu lts  of the unclassified  investigations  
carried  out in the period from  1963 to 1969 was 
given in [1]**). These investigations included 
fundamental cavitation research , development of 
a co mputer program for carrying out calculations  
with unsteady lifting surface theory for screw  
propellers, determination of the ch aracter is t ics  
of ducted propellers, contra-rotating propellers ,  
low -noise  propellers and the w ater-a ir  ram jet,  
and the study of ship motions in a seaway with 
particular reference  to naval v e s s e l s .

As not all these investigations were finished at 
the end of 1969 it was decided to extend the r e 
search  program for a period of three y ea rs .  A 
summary of the resu lts  of the most important un
c la ss if ied  investigations which w ere carr ied  out 
in the period from 1969 to 1972 is  given in the 
present report. These investigations included the 
following topics:

1. Friction reduction and cavitation suppression  
by polymer injection.

2. Development of a computer program for dyna
mic propeller loads based on unsteady lifting  
surface theory.

3. Study of low -noise  propeller design principles.
4. Blade spindle torque m easurem ents and the 

effects of cavitation and ventilation.
5. M easurements of static blade s t r e s s e s  of p r o 

pellers  in a homogeneous flow.
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6. Towing tests with an air-water ramjet proto
type.

7. Seagoing performance of compact frigates.

2 . F r ic t io n  r e d u c t io n  an d  cav i ta t io n  s u p p r e ss io n  

by p o ly m e r  in je c t io n

In 1948 Toms [2] published data on the flow at 
larger Reynolds numbers of solutions of poly-  
methyl methacrylate in monochlorbenzene 
through straight tubes. He found a remarkable  
increase of the flow rate at constant pressure  
gradient when the polymer was added to the 
solvent. This phenomenon of turbulent-flow -fric
tion reduction has been observed to occur for a 
larger number of different polymers and solvents.  
Most studies are concerned with the friction r e 
duction of polymer solutions in water. In recent  
years ,  the application of polymer injection to ob
tain higher ship speeds has been the subject of 
both model and fu ll-sca le  experiments. In a c o m 
prehensive review paper, Hoyt [3] considered  
the turbulent boundary layer -flow properties of

Figure 2. Effect of Reynolds number on fr iction factor 
for Polyox WSR-301 solutions in w ater.

Figure 1. Schematic diagram of turbulent-flow rh e o 
meter.

a number of important po lym ers . It appears that 
only a few papers deal with com parative te s t s  and 
that degradation properties  are sca rce ly  given.

At the Netherlands Ship Model Basin  e x p e r i 
ments w ere made to com pare the friction  red u c 
tion and degradation properties  of four important 
polym ers. A turbulent-flow rheom eter was d ev is 
ed in which solutions of guar gum, CMC, Separan 
N P -10 and Polyox WSR-301 w ere tested . A s c h e 
matic drawing of the rheom eter is  shown in F ig 
ure 1. It was found that the most effective  p o ly 
m ers (Polyox WSR-301 and Separan NP-10) w ere  
also  the most liable to degradation. The friction  
factor resu lts  for Polyox WSR-301 are given in 
Figure 2. The full r e su lts  of this investigation  
w ere presented by Van der Meulen [4],

Vortical eddies in turbulent boundary layers  
may trap stream  nuclei leading to cavitation in 
ception. Since polym ers change the character of 
the vorticity in turbulent boundary la y e r s ,  a 
change in the inception p ro cess  may be expected. 
Experiments made by Darner [5], E l l is ,  Waugh 
and Ting [6] and Hoyt [7] showed a definite effect  
on cavitation. Further experim ents w ere p e r 
formed in the h igh-speed water tunnel of the 
NSMB, which is  shown in Figure 3. In this study 
the polymer was injected from the nose of a cyK
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indrical body and the effect on incipient and 
desinent cavitation was measured. Samples of 
the tunnel water were tested in the turbulent -  
flow rheometer and it was found that the in 
jection of the polymer did not change the f r ic 
tion properties of the main water flow. This is  
due to the degradation of the polymer caused by 
the high shear s tr e s se s .  Using a stain less  steel 
body, a definite reduction of both the incipient 
and desinent cavitation number was found (see  
Figure 4). When using a teflon body, hardly any 
effect was found (see Figure 5). The experiments 
proved that polymer additions suppress cavitation 
caused by stream nuclei but have no effect when 
cavitation is caused by surface nuclei. A detail-  
ed report of this investigation is  given by Van der 
Meulen [8].

When polymers are to be used for practical 
purposes, then various methods can be d istin 
guished. F irst, the polymer can be added to the 
fluid in a closed system . Secondly, the polymer 
can be injected through holes or slots in a body,

upstream of the location where cavitation is  to be 
expected. Thirdly, the surface of a marine device 
can be covered with a polymer layer. When the 
device is wetted, the polymer d isso lves  in the fluid

Figure 4. Effect of polymer injection on desinent cav ita 
tion number for stain less steel model (tailed points re fer  
to dotted cavitation).
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Figure 5. Effect of polymer injection on desinent cav ita 
tion number for teflon nosed model.

and this may cause cavitation suppression  (and 
friction reduction). This method can only be used  
for short-tim e purposes.

3 . D e v e lo p m e n t  o f  a c o m p u t e r  p r o g r a m  fo r  d y n a m ic  

p r o p e lle r  lo a d s  b a sed  o n  u n s te a d y  l i f t in g  s u r fa c e  

th eo ry

After the su ccess fu l  analytical and numerical 
treatment of the lifting surface integral equation 
of the marine propeller , d iscu ssed  in R eference  
1, the computer program for the solution of this  
equation was improved and adapted to sp ecif ic  
calculation problem s. A short rev iew  of the whole 
development is given below.

The basis  of the lifting surface theory developed  
at the NSMB was laid down by Sparenberg [ 9, 10], 
who adopted the for mulation of the l inearized  hy-  
drodynamical equations of motion in term s of an 
acceleration  potential, a counterpart of the fo rm -

MEASURED (W ERELDSM A)

CALCULATED (JACO BS AND TSAKONAS )

MEASURED (WERELDSMA)

CALCULATED (JACO BS AND TSAKONAS)

0 06

004

10Kr

0.02

-----------------------------
□ ,

■

2

3

„  FUNCTIC NS

'

H

>

o

Figure 7.
Torque variations of three-bladed  
propellers in a wakefield.

70



x 10.-1

Fz
t z

kg sec2

x 10,-4

x 10

Fz
è z

/ kg sec x
'  m /

x 10

Fz
<pz

(  kg sec2 )

Tz
Èz

(  kg sec2 )

x 10.-1

Fz

(  k g sec )

%
----------------THEO RETICAL RESULTS”!

----------------  EXPERIMENTAL RESULTsJ

x 1 0 '

Tz
Éz

(  kg sec )

AT BLADE FREQUENCY

A° / ,A o

Figure 8. Load variations on four-bladed propellers due to axial
and torsional vibration (effect of blade area ratio).

S.en W. -  44e jaargang no. 3 -1 9 7 7



ADDED M ASS ADDED MOMENT - OF - MASS

Fz
0.8

Tz
Ez ipz

( ^ 2) t
0 4

(kg  m sec

J  I I 1----------1 I_____ I J  L J  I 1

F t

É l

k g s e c
m

r J P
ip i

(  k g s e e 2 )

X 10-3

T z

É i

(  kg s ec2 )

Fz
<pz

(  k g s e c  )

X 10

P0  7 r/ d P0 .7 r / d

 THEO RETICAL RESULTS'!

-------------------e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s j
AT BLADE FREQUENCY

Figure 9. Load variations on four-bladed propellers due to axial
and torsional vibration (effect of pitch-diameter ratio).

72



ulation in term s of bound and trailing vortices.  
In Reference 1 the case  was considered of a screw  
propeller w ithcam beredblades in a homogeneous 
flow. A numerical calculation program for this 
case  was made by Bakker [11]. Van Manen and 
Bakker [12] published numerical resu lts  of this 
program, in the form of lifting surface camber  
corrections which are used in conjunction with 
lifting line theory. In Reference 10, Sparenberg 
made a start to include the formulation of the l i f t 
ing surface integral equation for the case  of un
steady load on the propeller.

The detailed analytical and numerical trea t
ment of the NSMB lifting surface theory for a 
screw  propeller was performed by Verbrugh [13]. 
This treatment was required to arrive at a num
erical procedure for an exact solution of this 
equation on a high-speed computer. Character
istic  for the numerical procedure of the developed 
computer program is  the straight-forward trea t 
ment of the triple integral equation. In an e x 
haustive way regular and singular parts are s e p 
arated. Regular parts are integrated by purely 
numerical methods, while singular parts are in 
tegrated analytically and added to the integrated 
values of the regular parts. No additional a s 
sumptions are made.

The first preliminary resu lts  of the numerical 
program were presented by Kuiper [14, 15]. A 
reasonable agreement with the resu lts  of a 
sim ilar computer program developed at the 
Davidson Laboratory of the Stevens Institute of 
Technology was obtained [16, 17]. The com pari
son was made for a se r ie s  of three-bladed p r o 
pellers tested by Wereldsma [18] in an artificial 
wakefield. In Figures 6 and7 the resu lts  are p r e 
sented and it can be seen lhat an increase of the 
number of elementary functions with which the 
chordwise pressure distribution is built up leads 
to better resu lts . Kuiper [19, 20] also did the un
avoidable work of testing the accuracy of the 
various numerical procedures and signalized an 
unaccountable difference between calculations  
with more than one chordwise control point. 
Afterwards it was discovered that this difference  
resulted from an incorrect formulation of the 
wake velocity distribution over a screw  blade.

The next extension of the computer program  
was the application to the hydrodynamical load on 
the screw  generated by vibrations of the screw .

A short account of the applied theory was given  
by Van Gent [21]. In this reference a comparison  
is  also given between the resu lts  of calculations  
of the hydrodynamical load on vibrating pro
pellers and associated  m easurem ents perform 
ed by Wereldsma [22]. This load is usually e x 
pressed  in term s of the coefficients which are 
used in the equations of motion, som e of which are 
known better as the added m ass, the added m o-  
m ent-of-m ass and the damping coefficients. This 
set of coefficients can be considered as describing  
an intrinsic property of a screw  propeller in a 
fluid. They are independent of the wakefield, see  
Reference 15. The construction of the propeller  
exciter used in the m easurem ents was such that 
only translational vibrations in the axial d ir e c 
tion and rotational vibrations around the axial 
direction were possible . Therefore, only the c o 
efficients related to these motion components 
were experimentally determined. The theoretic 
ally and experimentally obtained values are given 
in Figures 8 and 9.

4 .  S tu d y  o f lo w -n o is e  p r o p e lle r  d e s ig n  p r in c ip le s

This study was commenced by a theoretical 
investigation which led to a proposed theory for 
an improved design technique [23]. T heoretica l
ly it was shown that a relatively large im prove
ment in the cavitation properties of low -noise  
propellers is p ossib le .  It was shown thatthe ca 
vitation-free advance ratio range could be in 
creased  by increasing the propeller blade thick
ness  and applying profiles of the q u asi-e ll ip t ic  
type. It was also shown that the optimum pitch 
distribution need not necessar ily  be according to 
the choice of shock-free entry of the flow. It was 
postulated that the choice of blade section th ick
n ess ,  pitch and camber should be based on the 
rule that the cavitation-free angle of attack range 
of the blade sections coincide as effectively as 
possible with the local angle of attack fluctuations 
in the inhomogeneous propeller inflow. For every  
propeller design according to this rule an a c 
curate determination of the tangential and axial 
velocity components in the wake at the propeller  
as a function of propeller radius, angular blade 
position and ship speed is  n ecessary .

To experimentally investigate the validity of 
the above mentioned design theory in regard to 
obtaining improved cavitation properties, it was
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Figure 10. Photo of experimental set-up for measuring 
the velocity components at the propeller position in the 
cavitation tunnel.

decided to design and test a number of propeller 
models each incorporating one or more facets of 
the developed blade section shaping method. One 
of these resulted in the postulate that the cavita
tion behaviour of thickened propeller blades with 
quasi-elliptic blade sections is superior. This 
feature of these blades can be ascribed to their 
property of being able to absorb larger angle of 
attack fluctuations of the approaching flow with
out appreciable pressure decreases near the 
leadingedge, thus minimizing the occurrence of 
sheet cavitation. It follows therefore that proper 
experimental verification can only be carried out 
when in the cavitation test facility the wake, to 
which the propeller was adapted, is simulated 
as accurately as possib le .

To obtain information regarding the angle-of-  
attack fluctuations due to the wake, over the 
entire speed range of the high-powered, twin- 
screw ship for which the tested propellers were 
designed, wake surveys were carried out at 
model speeds corresponding to 15, 20, 25 and 30 
knots. All wake surveys were performed by 
means of a 5 -hole Pitot tube.

The measured wake patterns were simulated 
in the large cavitation tunnel of the NSMB by 
building into the tunnel the relevant portion of the 
afterbody of the ship at a scale  1:16. The axial, 
tangential and radial wake components thus ob 
tained were measured by means of the 5 -hole Pitot 
tube and were checked with the wake components 
measured behind the model in the towing basin. 
The correspondence was found to be very s a t i s 
factory and it was considered unnecessary to

Figure 11. Photo of afterbody, propelle r and propeller
shafting fitted into the cavitation tunnel.

modify or correct  the velocity distributions in 
the simulated wake pattern thus obtained in the 
cavitation tunnel. A photograph of the exper
imental set-up for measuring the velocity com 
ponents at the location of the propeller in the 
cavitation tunnel, with built-in afterbody model, 
is shown in Figure 10. A photograph showing the 
afterbody, propeller and propeller shafting, as 
fitted in the cavitation tunnel, is given in Fig. 11.

Figure 12. Cavitation inception diagram for propellers  
A, B and C.
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Three propellers were designed and tested. 
Propeller A. represented the originally designed 
propellers of the ship in question, propeller B 
was identical to propeller A except that it had 
quasi-elliptic blade sections and a NACA a = 1. 0 
camber line and propeller C was identical to pro
peller B except that it had thickened propeller  
blades outward of the 0.4R screw radius.

The results  of cavitation inception experiments  
are given in Figure 12. In this figure, curves  
are given for sheet cavitation inception on both 
the face and back (pressure and suction sides  
respectively) of the propeller blades, tip vortex  
cavitation inception and inception of bubble c a 
vitation. The ship curve for operation in smooth 
water in the loaded and ‘c lean’ ship condition is  
also given. The distance between 2 black dots 
on this curve corresponds to a difference in ship 
speed of 2 knots. The points of intersection of 
this operational KT~an curve with the various 
cavitation inception lines determines the cavit
ation inception speed. It is seen that (at the 
model scale) the cavitation inception speed of the 
ship considered with the propellers according to 
the design of propeller model B is about 2 knots 
higher than with propellers according to the d e 
sign of model A. The cavitation inception speed  
when fitted with propellers according to the d e 
sign of propeller model C is  about 4 knots higher 
than with propellers according to the design of 
model A. In addition, Figure 12 shows that the 
pressure side cavitation inception curve of p ro
peller model C is situated at a considerable  
distance further away from the ship operation 
curve. This implies that a simple pitch and ca m 
ber correction of propeller model C, resulting  
in a shift of the cavitation inception curves to 
higher -  should increase the cavitation in
ception ship speed somewhat more.

Tip vortex cavitation inception occurred in all 
cases  at approximately the same speed. In the 
case  of propeller C, where tip vortex cavitation 
is  the leading type of cavitation, a further unload
ing of the blade tip should be attempted. P rop el
ler C showed some isolated patches of bubble c a 
vitation on the blades at approximately midchord 
at high speeds which was not observed on pro
pellers A or B. This is a penalty of blade s e c 
tion thickening. With controllable pitch propel
lers  this phenomenon need not be considered

serious, since an increase of pitch at these 
speeds, increasing the angle of attack to non- 
shock-free values over a large part of the pro
peller revolution, is  possible. The observations  
of the cavitation performance at various loadings 
and cavitation numbers show that for speeds le ss  
than the speed at which bubble cavitation initiates  
on propeller C, the cavitation properties of pro
peller C are far more superior to those of pro
pellers A and B. This is  illustrated in Figure 13, 
in which a number of photographs of the cavita
tion phenomena on propellers A, B and C, at the 
same value of the thrust coefficient Krp of 0. 128 
and the same number of the cavitation number an 
of 1 .584, are shown.

It was noticed that the development of sheet 
cavitation on propeller C is different. Whereas 
propeller models A and B show the sheet cavity 
developing from the entire leading edge soon after 
the inception point, in chordwise direction, the 
sheet cavitation development of the propeller with 
the thickened blades is  from the tip, progressing  
steadily inward. As such, propeller C has sheet 
cavitation properties more allied to normal m er 
chant ship propeller in which the influence of the 
local cavitation number is more important than 
the influence of wake, i . e . ,  of angle of attack. 
This is  d iscussed  in Reference 39.

By comparing the cavitation properties of p ro
pellers A and B, it may also be concluded that 
the application of quasi-elliptic profiles leads to 
improved cavitation properties, in particular as 
regards to sheet cavitation phenomena on both 
the pressure and the suction s ides of the propel
ler blades. This confirm es previous theoretical 
work.

In conclusion, the cavitation inception and ob
servation experiments clearly showed that an in 
crease  of propeller blade thickness considerably  
improves the cavitation properties of propellers  
vorking in a wake. An increase  of blade thick
ness of approximately 100% over the thickness- 
following from strength consideration in the 
neighbourhood of the 0. 75R screw  radius leads 
in the case  of most high-powered tw in-screw  
ships to an increase in the cavitation inception 
speeds of approximately 5 knots. Even at r e la t iv e 
ly high speed, propellers with thickened blades 
only show some tip vortex cavitation during a 
small part of the propeller revolution. Further-
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F ig u re  13. P h o to g ra p h s  of ex ten t of c a v ita tio n  on p ro p e lle r s .A , B and C a t an  e q u iv a le n t o p e ra tin g  co n d itio n .
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m o r e ,  a  c a r e f u l  s e l e c t i o n  o f  t h e  p i t c h  a n d  c a m 

b e r  d i s t r i b u t i o n  c a n  o f t e n  l e a d  to  a  f u r t h e r  i m 

p r o v e m e n t  in  th e  c a v i t a t i o n  i n c e p t i o n  s p e e d  a n d  

b u b b le  c a v i t a t i o n  p h e n o m e n a  a t  h i g h e r  s h i p  

s p e e d s .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  q u a s i - e l l i p t i c  p r o f i l e s  

p r o v e d  to  g iv e  s u p e r i o r  c a v i t a t i o n  p r o p e r t i e s .

T h e  a n t i c i p a t e d  p e n a l t i e s  o f  b l a d e  s e c t i o n  

t h i c k e n i n g ,  i . e . ,  a  l o w e r  p r o p e l l e r  e f f i c i e n c y ,  

a  l o w e r  b u b b le  c a v i t a t i o n  i n c e p t i o n  s p e e d  a n d  

e a r l i e r  t h r u s t - b r e a k d o w n ,  w e r e  a l l  c o n f i r m e d  -  

th o u g h  q u i t e  m o d e r a t e .

to he continued

M.S. ABEL TASMAN BETROKKEN BIJ UNIEK EXPERIMENT

Het ’M arisat’ satellietcom m unicatiesy- 
steem  ten behoeve van de scheepvaart is 
alw eer enige tijd operationeel en blijkt een 
belangrijke stap vooruit in de richting van 
onbeperkte verbindingsm ogelijkheden 
over de gehele wereld. D ie m ogelijkheden 
zijn nog verder uitgediept bij een proefne
m ing waarbij het in de Australische 
w ateren varende vrachtschip/lA e/ Tasman  
van de NSU was betrokken. Bij dit expe
rim ent werd dit satelliet-systeem  voor het 
eerst toegepast voor het overbrengen van 
telexberichten tussen twee varende koop
vaardijschepen.

Op initiatief en door tussenkom st van het 
kuststation Sydney radio konden de A bel 
Tasman  en het ter hoogte van Fort Lauer- 
dale varende Noorse cruiseschip Royal 
Viking Sea  in een tweezijdige telexverbin- 
ding tal van berichten uitwisselen.

Aan boord van de A bel Tasman  werd ge
bruik gem aakt van de faciliteiten van het 
door Radio-Holland ingerichte radiosta
tion, waarin een z.g . TOR (Telex Over 
Radio) installatie staat opgesteld. Deze in

stallatie vraagt bij het wegvallen van sig
nalen autom atisch om  herhaling, zodat 
verm inking van berichten is uitgesloten. 
Het gebruik van deze geavanceerde appa
ratuur, in com binatie met het betrouwbare 
’M arisat’ satelliet systeem , zorgden er
voor dat deze proef in de slechte atm osfe

rische om standigheden van dit gebied vol
ledig slaagden . De groeiende behoefte aan 
snelle en ongestoorde inform atie
overdracht zal er zeker toe bijdragen dat 
het scheeps-telexverkeer via satellieten in 
de toekom st to t een alledaagse praktijk 
gaat behoren.

BOEKBESPREKING

CLIPPER RACE MET 
’THE GREAT ESCAPE’
door H endrik H uism an. Uitgave: U nie
boek B .V ., de Boer M aritiem , Bussum , 
1976, Afm .: 20 ,5  x  25,5 x  0.8 cm . 128 
b lz ., talrijke fo to ’s Paperback, prijs 
ƒ  19,50.
V oorzeilliefhebbers, m aar ook voor ande
ren een rijk geïllustreerd verslag door de 
schipper van ’The G reat E scape’. Hendrik 
Huism an die het com m ando voerde tijdens 
de race naar Sydney en D. N auta die daar 
de leiding overnam .
De Financial T im es Clipper Race van 
1975/1976 werd gevaren door vier jachten 
van Londen naar Sydney rond K aap de 
G oede H oop en door vijf jachten van Syd

ney naar Londen rond K aap Hoorn.
In dit boek laat Huisman iets zien van de 
spanning, de vele problem en en de resulta
ten voor mens en materiaal van de race 
door het schip The G reat Escape. De 
heenreis duurde 102 dagen, de terugreis 
95 dagen. De overige deelnem ende sche
pen waren: Great Britain II, Kriter / / ,  CS 
& RB Busnelli, en Anaconda II. Op zowel 
de heenreis als de terugreis werd het re
cord gebroken door het jacht G reat Britain
II. Het deed daarover resp. 66 en 67 da
gen, en sloeg daarm ede het record van de 
w olclipper Patriarch  die deze trajecten in 
1870 deed in resp. 68 en 69 dagen. Het

blijkt hieruit dat m oderne jachten  de be
roemde records van de w olclippers, die in 
de tweede helft van de vorige eeuw  op 
A ustralië voeren, kunnen evenaren. 
Inm iddels worden aan het eind van het 
boek de plannen aangekondigd voor een 
dergelijke race Londen-Shanghai ter ver
gelijking met de prestaties van de be
roemde theeclippers uit de tw eede helft 
van de vorige eeuw.
Voor allen die belangstelling hebben voor 
m aritiem  gebeuren is dit een boek om  te 
bezitten.

Prof. ir. J. H. Kr.
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Stichting ’Vrienden van de Buffel’

In Schip en W erf no. 22 van 29 oktober 1976 hebben 
wij al eens aandacht besteed aan het voorm alig  ramto- 
renschip 2e klasse, thans m useum schip Buffel, dat als 
m useum  van de stoom vaart, dépendance van het M a
ritiem M useum ’Prins H endrik’ te R otterdam  voor het 
publiek zal worden opengesteld.
Inm iddels is het scheepsbouw kundige deel van de 
restauratie gereed en het uit 1868 daterende schip ligt 
op zijn definitieve plaats, de Leuvehaven in Rotter

dam , w aar het verder zal w orden voltooid.
H oew el dank zij de royale m edew erking van vele 
bedrijven en instellingen de restauratie financieel ver
zekerd is m oet e r  nog heel veel gebeuren, vooral voor 
wat betreft de inrichting van het schip, w aarvoor geld 
nodig is.
Schenkers en /o f  donateurs voor dit doel kunnen zich 
aanm elden bij de Dienst G em eentelijke M usea, A nt
w oordnum m er 2277, Rotterdam .

Heeft het nog zin scheepsbouw of scheepvaart te studeren?

Deze vraag is gerechtvaardigd, omdat 
men m om enteel in de kranten, op de radio 
en op de televisie zo veel leest, hoort en 
ziet over de ontw ikkelingen in vooral de 
scheepsbouw . M en maakt zich zorgen 
over de ongunstige berichten en vraagt 
zich a f  wat e rv a n  w aar is. Nederland komt 
dit ja a r helaas voor de eerste keer niet 
m eer voor op de staat van Lloyds Register 
o f Shipping met de 16 leidende landen wat 
betreft het orderbestand op scheepsbouw- 
gebied. M en vraagt zich a f  hoe snel het 
ontbreken van nieuwe opdrachten tot 
grote w erkloosheid zal leiden.
De vraag is niet alleen gerechtvaardigd,

m aar ook belangrijk, in het bijzonder voor 
N ederland, dat sinds eeuw en één van de 
gerenom m eerde scheepsbouw - en 
scheepvaartnaties is. De scheepsbouw  al
leen heeft een niet te verw aarlozen aan
deel in de econom ie van het land; 2 ,5%  
van de nationale econom ie wordt door de 
scheepsbouw  ingenom en en ca. 50.000 
personen zijn op de werven w erkzaam . 
Als m en ook de toeleveringsindustrie 
m eetelt, w orden deze getallen verdub
beld .
N ederland heeft een centrale positie in Eu
ropa en is bijzonder gunstig gelegen aan de 
zee en de m onding van de Rijn.

door Prof. dr. ing. C. Gallin 
T H Delft

Om een correct beeld te krijgen, moet 
worden gezegd dat de levensduur van een 
schip circa 20  ja a r  bedraagt, op zijn m inst 
naar de rekentijd van de belasting; in w er
kelijkheid kan het nog langer zijn. 
Scheepsbouw  en scheepvaart m oet m en 
dus onder de p lanning op  lange term ijn 
zien, m et veel ’v e tteen  m ag ere ja ren '. H et 
is m erkw aardig dat er, als er vette jaren  
zijn en de schepen 1 a 2 jaa r de bouw kos
ten terugverdienen, geen m ens daarover 
spreekt. Zijn de tijden echter slecht, dan 
klaagt iedereen, m isschien m et recht, en 
vraagt om  subsidies en  overlevingshulp. 
M en m oet proberen een objectieve hou-



ding aan te nem en, niet te pessim istisch, 
w ant dan zou men in tijden van depressies 
alles opheffen en vakkrachten en know 
how  kw ijtraken, die naderhand bij hoog- 
conjuctuur niet m eer te vervangen zijn. 
Anderzijds m ag m en niet te optim istisch 
zijn, w ant dan zou m en verzuim en op tijd 
m aatregelen te nem en om  een ongunstige 
ontw ikkeling te verm ijden o f te overbrug
gen.
V oor degenen die in het onderwijs en on
derzoek w erkzaam  zijn, kan onmiddellijk 
de vraag worden gesteld: hoe m oeten de 
w erkzaam heden worden uitgevoerd om  
een zo goed m ogelijke bijdrage voor de 
toekom st te leveren, rekening houdend 
met enerzijds de negatieve ontw ikkelin
gen en anderzijds m et de besparende m aat
regelen die op  alle gebieden worden ge
troffen.
M et deze gedachte heeft de A fdeling der 
Scheepsbouw - en Scheepvaartkunde van 
de T echnische H ogeschool Delft in de
cem ber 1974 een Presentatie-O riëntatie- 
dag georganiseerd, om uit de behoefte 
voor de toekom st de ju iste lijn te vinden. 
D eze gebeurtenis heeft ook grote w eer
klank gevonden bij de industrie. O ngeveer 
400 personen hebben er aan deelgenom en 
en de slotconclusies, o .a. een bredere, 
flexibele opleiding en internationale co 
öperatie, zijn de richtlijnen gew eest voor 
het werk van de O nderw ijscom m issie en 
het Bestuur.
De industrie verw acht ingenieurs die pro
blem en, ook nieuw e, snel kunnen behan
delen, die hun kennis op  het com plexe 
gebied van de scheepsbouw  en de m ari
tiem e techniek weten te gebru iken , te syn
thetiseren en te beslissen en die tenslotte 
hun produkten kunnen verkopen.
G ezien de om standigheden hier, moeten 
de ingenieurs een soort M anusjes-Van- 
A lles zijn, die bijvoorbeeld ook thuis zijn 
op het gebied van reparaties.
H et onderzoek m oet vooruitstrevend zijn 
met het oog op de hevige concurrentie en 
de nieuw e taken. Het aantal vakm ensen en 
onderzoekfaciliteiten op  het gebied van de 
scheepsbouw  is, vergeleken met andere 
takken van de techniek, rela tief klein. 
O m dat de w ereld helaas in blokken is ver
deeld , is v o o rd e  Europese scheepsbouw- 
naties een sam enw erking, op zijn m inst in 
onderw ijs en onderzoek, een dringende 
noodzaak, wil men nog iets te zeggen 
hebben.
M et dit doel heeft de A fdeling der 
Scheepsbouw - en Scheepvaartkunde in 
oktober 1975 de dekanen van W esteuro- 
pese universiteiten in Delft uitgenodigd 
om  de problem atiek van het postacade
misch onderwijs in de scheepsbouw - en

scheepvaartkunde op internationale Euro
pese basis te bespreken (W est European 
G raduate Education in M arine T echnolo
gy)-
De universiteiten van Londen, Newcastle 
upon Tyne, Berlijn, H am burg. A ken, Pa
rijs, G öteborg, Trondheim , H elsinki, Ko
penhagen, G enua, N apels, Gent en Delft 
hebben hieraan deelgenom en en hun sa
m enw erking toegezegd. Er is een Wor- 
king C om m ittee opgericht, waarin Delft 
actief deelneem t, om een catalogus op te 
stellen van de bestaande faciliteiten en om 
een planning te m aken voor verdere re
search .
De eerste bijeenkom st van het W orking 
C om m ittee heeft plaatsgevonden in april 
1976 in N ewcastle upon Tyne en de eerste 
conferentie van deelnem ende universitei
ten is in septem ber 1976 in G enua gehou
den.
Toch blijft de vraag nog open o f  het de 
m oeite waard is zich druk te m aken over 
de scheepsbouw.
Schrijver dezes gelooft van ja . De m ens
heid zal altijd m ineralen, levensm iddelen 
en energie nodig hebben en die moeten 
van de producerende landen naar de con
sum erende landen worden vervoerd. Ook 
m oeten industrieprodukten van de ont
w ikkelde naar de onderontw ikkelde lan
den w orden getransporteerd. D at alles ge
beurt hoofdzakelijk per schip over zee.
In de scheepsbouw  en scheepvaart kom en 
er steeds nieuwe gebieden bij. Frapperend 
in de laatste jaren  is de offshoretechniek, 
die het zoeken naar en de exploitatie van 
olie en gas onder de zeebodem  heeft ont
w ikkeld. N iet alleen die energiebronnen, 
m aar ook m ineralen en andere bodemrijk- 
dom m en schijnen in aanm erking te ko
m en. De scheepsbouw ers en scheepvaar- 
ders kennen de zee als w erkom geving zeer 
goed. De grote staalconstructies en

ABS Technical C om m ittee approves 
revisions to 1977 Rules for Steel Vessels
Revisions to  the A m erican Bureau o f 
Shipp ing’s
Rules fo r  Building and Classing S teel Ves
sels w ere approved by The Technical 
C om m ittee at its annual m eeting on N o
vem ber 9 at ABS headquarters in New 
York City.

The revisions, which consist o f  additions, 
deletions, and m odifications to the 
annually-published R ules, w ere pre
viously approved in Septem ber by the 
ABS Com m ittee on Engineering and/or 
the Com m ittee on Naval A rchitecture. 
The revisions will take effect on M ay 9,

m achine-installaties die voor de offshore 
nodig z ijn . kom en precies overeen met de 
w erkwijze op de w erven, met veel staal
constructies en de opbouw van machine- 
bouw kundige system en van allerlei soort. 
Veel landen benijden N ederland om  haar 
geografische positie en haar tot nu toe 
verw orven know -how  in de offshore- 
ontw ikkeling , die niet verloren m ag gaan. 
Op den duur hebben de vlijtigen altijd suc
c e s . W  anneer het lukt een know -how  op te 
bouw en voor speciale schepen hoeft men 
zich over de toekom st m inder zorgen te 
m aken. V oorbeelden daarvan zijn: de 
baggerontw ikkeling in N ederland, dat op 
dit gebied een leidende rol in de wereld 
heeft: de vooruitstrevende scheepsbouw - 
research in N oorw egen; de verzam elde 
know -how  in gastankerbouw  in Frankrijk 
en voor de bouw  van containerschepen in 
de B ondsrepubliek D uitsland, enzo
voorts. De toekom st van de Europese 
scheepsbouw  blijkt te liggen in de bouw 
van speciale schepen, die voor het groot
ste deel afhankelijk zijn van know -how  en 
research.
Natuurlijk is e r  een zeker risico aanw ezig, 
maar de geschiedenis toont aan dat prog
noses, zoals bij verkiezingen met voor
zichtigheid m oeten worden beoordeeld. 
De scheepsbouw  en scheepvaart kennen 
ook onverw achte hoge conjucturen , bij
voorbeeld de zogenaam de K oreaboom  en 
na de gebeurtenissen rond het Suezkanaal. 
Het is verheugend, dat de studenten zich 
ook niet door m arktfluctuaties laten beïn
vloeden; het aantal bij de Technische H o
geschool D elft ingeschreven scheeps- 
bouw studenten is in de laatste jaren gesta
dig gestegen van gem iddeld 25 per jaar 
naar 42 in de laatste d rie ja re n . De uitda
ging van de zee en de veelzijdigheid van 
dit beroep schijnen zich toch door te zet
ten.

1977, and will appear in the 1977 edition 
o f  the ABS Steel Rules.
The approved revisions are concerned 
with such sections o f  the R ules as air tes
ting, ice strengthening, fire protection, 
and hull g irder strength.

A m erican Bureau o f  Shipping
The A m erican Bureau o f  Shipping (ABS) 
classed 11 1 new  vessels w orldw ide during 
the m onth o f  O ctober. T he vessels totalled 
1 ,250,834 deadw eight tons and included 
five oil tankers, tw o bulk carriers, two 
general cargo ships, one liquefied natural 
gas (LN G ) carrier, one offshore drilling 
unit, tw o subm ersibles, and 98 vessels o f 
other types.
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Measurement and prediction 
of hurricane winds and waves

One o f the m ost critical factors affecting 
the design o f  an offshore structure is the 
highest wave that it can reasonably be 
expected to  encounter during its lifetim e. 
The best way to  establish this param eter is 
by statistical extrapolation from wave data 
relating to significant historical storms. A 
research programVne recently com pleted 
by Shell D evelopm ent C om pany’s Bel- 
laire Research C enter has resulted in an 
improved technique for this puipose.
This first stage was a three-year m easure
ment program m e com pleted in 1971 in the 
G ulf o f M exico. Six platform s w ere in
strum ented to m easure continuously and 
record wave, w ind, and barom etric pres
sure data. As a result com prehensive 
oceanographic and m eteorological data 
were obtained during  seven m ajor storm s. 
(The most significant was hurricane C a
mille in which w ave heights o f  up to 72 
feet were recorded .) The results o f  this 
program m e w ere sum m arized in a paper 
by R. C. H am ilton (Evans-H am ilton, 
Inc.) and E. G . W ard (Shell) published in 
the M arch 1976 Journal o f  Petroleum  
Technology.
All the orginal data tapes and docum enta
tion, as well as reports presenting an ana
lysis o f  the data collected during the seven 
m ajor storm s, w ere released to the Natio
nal Oceanic and A tm ospheric A dm inistra
tion o f  the U nited States G overnm ent for 
dissem ination to  the general public. W ith
in four m onths over 30 requests for the 
data were received -  from  private indus
try. federal agencies, foreign industrial 
concerns, colleges and universities. A p
plications for the data should be made to 
the D irector, N ational O ceanographic 
Data C enter, Page Building 1, 2001 W is
consin A venue, W ashington, D .C . 
20235.
In a subsequent program m e the results o f 
the m easurem ent program m e were related 
to recent theoretical advances in m eteoro
logy and oceanography to  develop a 
’sta te-of-the-art’ technique for predicting 
hurricane w inds and w aves. A key feature 
in this technique is the use o f  the d irectio
nal wave spectrum , w hich describes w a
ves or the state o f  the sea as a num ber o f  
wave energy com ponents o f  different fre
quencies and travel directions. The 
growth, d issipation , propagation, and 
shallow -w ater m odification o f  w aves are 
all described in term s o f  the directional 
wave spectrum . The verification o f  this

advanced technique, with all available da
ta , indicated that the severe w inds and 
w aves generated by hurricanes can be ac
curately  predicted. The results o f  this re
search w ere described in a paper by V. J. 
C ardone en W . J. Pierson (City U niversity 
o f  N ew  York) and E. G. W ard (Shell) in 
the A pril 1976 Journal o f  Petroleum  
T echnology . Further work is underw ay  to 
apply  this technique in a study o f  waves 
generated  by historical hurricanes in the 
G u lf  o f  M exico.
An interesting application o f  this predic
tive technique is an on-going program m e 
to predict hurricane winds and waves in 
real tim e. This is a cooperative effort be
tw een  scientists at the City University o f  
New  Y ork and the National O ceanic and 
A tm ospheric A dm inistration and Shell 
D evelopm ent. The aim is to develop a

O p  16 decem ber 1976 vertrok een bijzon
d e r transport uit Bolnes, w aar op de 
S cheepsw erf Boele B .V . de p o n tonM ulus 
3 (afm . 76 X 24 m eter) werd beladen met 
1 675 ton aan m achines, voer- en vaartui
gen  en  m aterialen ter waarde van 20 m il
jo e n  gulden, toebehorend aan H ochtief 
A G u it Essen.
H et m ateriaal zal w orden gebruikt bij de

sim plified technique for routine forecas
ting o f  hurricane generated w inds and wa
ves.
The m easurem ent program m e and deve
lopm ent o f the hurricane w ind and wave 
prediction technique were jo in tly  sponso
red by a num ber o f  oil com panies under 
Shell D evelopm ent’s leadership.A m oco, 
C hevron, Exxon, G ulf, M obil, Texaco, 
and CAG C* jo ined Shell Oil in funding 
the m easurem ent program m e. Chevron, 
Exxon, M obil, Texaco, and CAGC parti
cipated in the developm ent o f  the wind 
and wave prediction technique.

* CAGC =  C ontinental, A tlantic, R ich
field , G etty , Cities Service.

Bron: Science & Technology new sletter, 
nr. 36

aanleg van de haven R aysut in O m an aap  
de Indische Oceaan.
H et transport, getrokken door de s le ep , 
boot Orinoco  van Smit Internationale 
bereikte via het Suezkanaal, in 35 d ag ep  
zijn bestem m ing Salalah. D aar aa n g e . 
komen werd de ponton met behulp van 
ook aan dek m eegenom en kraan en doop 
afzinken gelost.

BIJZONDER ZEETRANSPORT
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Sterkteberekening van cutters

Dit artikel geeft een beschrijving van 
de sterkteberekening van IHC-cutters 
waarbij gebruik is gemaakt van de 
eindige elementenmethode.

Inleiding
In dit artikel zal een uiteenzetting 
worden gegeven van de manier waar
op in het MTI sterkteberekeningen 
verricht worden voor gecompliceerde 
constructies, waarbij in het bijzonder 
de sterkteberekening van cutters na
der zal worden toegelicht.

Historisch overzicht
Toen een aantal jaren geleden in kor
te tijd van verschillende cutters tij
dens bedrijf zowel de bladen van de 
naaf losbraken, als breuk in de ring 
optrad, bleek de behoefte aanwezig 
aan een meer nauwkeurige sterkte
berekening ten aanzien van cutters. 
Alvorens hier gedetailleerd op in te 
gaan, zal eerst uiteengezet worden 
hoe de oude, voormalige sterktebe
rekeningen voor deze componenten 
werden uitgevoerd.
Het model van de cutterarm werd be
naderd door twee rechte staven met 
constante eigenschappen over de 
lengte (zie fig. 1). De ring werd even
eens gestyleerd weergegeven door 
een rechte, welke op de bevestiging 
van de arm aan de ring onvervorm- 
baar werd gehouden. De cutterarm 
werd verondersteld bij de naaf te zijn 
ingeklemd.

Aangenomen werd, dat slechts één 
arm in ingrijping was, dus dat slechts 
één arm belast werd. De rechte staaf, 
welke de ring voorstelt, werd vóór en 
na de belaste arm volledig ingeklemd 
verondersteld. Dit betekent dus dat 
de niet belaste armen niet vervormd 
werden. De berekening was opgezet 
voor twee belastingsgevallen, name
lijk voor een puntlast op de arm en 
voor een verdeelde belasting over 
een deel van de armlengte.
Met behulp van de „vergeet-mij-niet- 
jes”  voor buiging, de vervormingswet- 
ten voor wringing en de gestelde aan
names ten aanzien van de plaats waar 
bepaalde krachten worden opgeno

men en in welke vlakken deze krach
ten werken, -  en wel zodanig dat een 
statisch bepaalde constructie onstaat, 
-  konden dan de spanningen en ver
plaatsingen berekend worden. 
Daarnaast werd met een eenvoudige 
„handmethode”  getracht de verbin
ding van de naaf en cutterarm als
mede de ring te berekenen. Hierbij 
werd dan uitgegaan van het maximaal 
geleverde motorkoppel (bij stilstand), 
dat door de cutter geleverd kon wor
den.
Wanneer men stelt, dat één arm dit 
koppel opneemt, dan kan met be
hulp van het oppervlak van de las- 
doorsnede en de diameter van de 
naaf de schuifspanning in de lasver- 
binding van arm en naaf worden uit
gerekend. Het buigend moment voor 
de arm in een vlak evenwijdig aan de 
ring werd dan berekend uit het pro- 
dukt van de snijkracht op de karakte
ristieke snijdiameter van de cutter en 
het verschil in straal van de karakte
ristieke snijdiameter en de naaf. Ver
ondersteld werd op basis van prak
tijkervaring dat Ve van het maximaal 
motormoment van de cutteraandrij-

ving door de ring en 7/b van het mo
ment door de naaf werd opgenomen. 
Met het weerstandsmoment tegen bui
ging van de doorsnede van de las 
tussen arm en naaf werd dan de buig- 
spanning in de lasdoorsnede bere
kend. Volgens Von Mises werden dan 
de schuifspanning en buigspanning 
gecombineerd tot een ideële span
ning.
Voor de ring werd op analoge wijze 
een ideële spanning berekend uit de 
buigspanning en trekspanning in de 
ring.

De eindige elementenmethode
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn 
dat de resultaten uit de „handbere- 
kening” slechts globaal en weinig 
exact konden zijn. Sinds een drietal 
jaren wordt voor het verrichten van 
meer complexe sterkteberekeningen 
binnen het MTI gebruik gemaakt van 
numerieke sterkteberekeningspro- 
gramma’s welke gebaseerd zijn op 
de eindige elementenmethode. Hierbij 
wordt de constructie voorgesteld door 
een groot aantal zogenaamde ele
menten, die verschillend van vorm

door: ir. J. Kooijman 
projectleider research bij het MTI, 
het research- en ontwikkelings- 
laboratorium van IHC Holland.
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kunnen zijn en die zo de constructie- 
vorm benaderen. De elementen zijn 
dan door middel van de zogenaamde 
knooppunten onderling verbonden. 
Door de snelle ontwikkeling van ge
avanceerde rekenapparatuur, is het 
tegenwoordig mogelijk ook voor zeer 
gecompliceerde constructies het ge
drag bij sterk verschillende soorten 
belasting door berekeningen te voor
spellen. De vliegtuigindustrie heeft in 
eerste instantie een belangrijke bij
drage tot de ontwikkeling van deze 
methode geleverd. Tegenwoordig 
wordt deze rekenmethode echter ook 
op vele andere gebieden toegepast. 
Er zijn een tweetal belangrijke hulp
middelen bij de algemene opzet van 
de elementenmethode en wel de even- 
wichtsbeschouwingen en de matrix
rekening.
Er wordt gebruik gemaakt van twee 
evenwichtsmethoden, namelijk de me
thode van de virtuele arbeid en het 
principe van de minimum potentiële 
energie. Deze principes zijn zodanig 
ruim, dat zij een zeer groot praktisch 
toepassingsgebied hebben.
Het principe van de virtuele arbeid is 
een veel toegepast uitgangspunt. Voor 
een kleine variatie van de verplaat

singen bij een evenwichtsstand van 
de constructie onder belasting is de 
arbeid die door de uitwendige krach
ten wordt verricht nul bij een starre 
constructie. Bij een vervormbare con
structie wordt arbeid verricht bij de 
vervorming. De arbeid wordt opge
slagen in de vorm van elastische ener
gie. Met behulp van het principe van 
de virtuele arbeid (de som van de 
multiplicering van de uitwendige 
krachten en de vervormingen van een 
element) kan de belasting op een ele
ment worden herleid tot een equiva
lente belasting, die in de knooppun
ten van een element aangrijpt.
Het principe van de minimum poten
tiële energie wordt veelvuldig toege
past in de mathematische fysica. Zo
wel voor de gehele constructie, als 
voor ieder (knoop)punt afzonderlijk 
geldt dat er evenwicht is wanneer 
geen omzetting meer plaats vindt van 
kinetische energie naar potentiële en 
omgekeerd. Dit betekent dat een punt 
dat in stilstand is ook in stilstand 
blijft. De vervorming van een element 
is hierdoor zodanig gedefinieerd dat 
de verrichte of opgeslagen potentiële 
energie in een element onder de op
gelegde belasting, die in de knoop

punten aangrijpt, minimaal is. Vooral 
bij stabiliteitsbeschouwingen wordt 
ook veelvuldig van dit principe ge
bruik gemaakt.
Ter oplossing van een gedefinieerd 
sterkteberekeningsprobleem is de 
laatste jaren een groot aantal ele
menten bij de eindige elementenme
thode ter beschikking gekomen, het
geen een zeer grote mate van flexi
biliteit bij het werken met deze ein
dige elementenmethode waarborgt. 
Inhomogeniteiten en anisotropie van 
het materiaal, thermische vervormin
gen e.d. kunnen in principe in het 
probleem worden opgenomen, waar
bij een reëel benaderd resultaat als 
uitkomst mogelijk is.

De te berekenen constructie wordt 
benaderd door een model, opge
bouwd uit een eindig aantal elemen
ten, onderling verbonden in een ein
dig aantal knooppunten. De keuze 
van het element is afhankelijk van de 
vorm en de richting van de belasting 
alsmede van de te beschrijven con- 
structievorm. Wanneer voor een be
paald type element gekozen is, ligt 
daarmee dan ook de verplaatsing van 
de knooppunten en hun onderlinge
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Opstellen van de stijfheidsmatrix per element 
Herleiden van de belasting naar de knooppunten

Samenvoegen van elementmatrices tot een stijfheidsmatrix 
van de constructie 

Opstellen van de totale belastingsvector
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Fig. 2

T
Alle

elementen
behandeld?

Ja
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Oplossen stelsel vergelijkingen

Berekenen van de spanning per element
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afhankelijkheid binnen het element 
vast.
Voor de berekening is nu tussen de 
knooppunten bij de keuze van het 
element ook een verplaatsingsveld 
gekozen of bepaald, waarbij de ver
plaatsing lineair van knoop naar 
knoop geïnterpoleerd is.
Door het vastleggen van de discrete 
knooppuntsverplaatsingen is dus voor 
een element een continue verplaat
singsveld bepaald. Hiermee zijn ech
ter de vervormingen vastgelegd en 
aangezien deze tesamen met de 
krachten de virtuele vormverande- 
ringsarbeid bepalen, kan deze arbeid 
nu worden uitgedrukt in een beperkt 
aantal verplaatsingen; de zogenaam
de vrijheidsgraden.
Zoals bij iedere benadering zal het 
resultaat beter worden indien men 
kan beschikken over meer vrijheids
graden, met andere woorden bij een 
groter aantal elementen wordt de be
nadering steeds beter. De elementen 
kunnen zowel twee- als driedimensio
naal zijn. Veel gebruikte elementvor- 
men zijn staven, drie- en vierhoeken 
in het platte vlak, „kromme" kubus
sen en piramides voor driedimensio
nale constructies.
Sommige sterkteberekeningsprogram- 
ma’s werken met zogenaamde „super- 
elementen” of „substructures". Deze 
elementen kunnen door de gebruiker 
zelf gedefinieerd worden en ontstaan 
door samenvoegen van een aantal 
(eventueel verschillende) standaard
elementen en kunnen na definitie als 
een nieuw type ,,super” -element wor
den beschouwd. Belastingen op de 
constructie worden in het rekenmodel 
weer benaderd door belastingen op 
de knooppunten en/of de element- 
vlakken.
De randvoorwaarden (oplegging, in- 
klemming, voorgeschreven verplaat
sing e.d.) van de constructie worden 
in het rekenmodel gedefinieerd in de 
knooppunten.
De elementenmethode leidt tot een 
aantal lineaire vergelijkingen voor 
eenzelfde aantal onbekenden (vrij
heidsgraden). De oplossing hiervan is 
wiskundig eenvoudig, maar door het 
grote aantal vergelijkingen zal veel 
numeriek werk moeten worden ver
richt. Met behulp van een „grote" 
computer kan het vergelijkingenstel
sel relatief snel worden opgelost.
De oplossing geeft een benadering 
voor de verplaatsingen in de elemen
ten, waaruit dan weer de spanningen 
kunnen worden berekend. Zo ont
staat een spannings- en verplaatsings
veld (in de knooppunten) over de ge
hele constructie, waarbij tevens de 
reactiekrachten worden berekend.

Interpretatie van de uitkomsten
Het is voor ieder numeriek proces 
van belang te weten van welke kwa
liteit de toegepaste methode is, dus 
in hoeverre het verkregen resultaat 
overeenstemt met de realiteit. Daar
toe moet een aantal punten afge
wogen worden:

1. De eerste stap voor het doorreke- 3. 
nen van een constructie bestaat 
uit de schematisering van de wer
kelijke constructie tot een zo vol
ledig mogelijk fysisch model, waar
bij bijvoorbeeld afgewogen moet 
worden of zaken als dwarskracht- 
vervormingen en niet-lineairiteiten 
essentieel van invloed zijn op de 
resultaten.

2. De nauwkeurigheid van de uitkom
sten neemt toe bij een groter aan
tal knooppunten (en dus bij een 
groter aantal elementen) voor de
zelfde constructie. Dit resulteert 
echter in een toename van het 
aantal op te lossen vergelijkingen, 
waardoor de benodigde rekentijd 
en de benodigde geheugenruimte 
van de computer toenemen. Het te 
kiezen aantal knooppunten moet 
dus enerzijds afgestemd worden 
op de gewenste nauwkeurigheid 
en anderzijds op de computer (en 
zijn beschikbaarheid) en de com- 
puterkosten.

Een element met relatief veel vrij
heidsgraden komt sneller tot een 
hoge graad van nauwkeurigheid 
dan een eenvoudig element, maar 
vraagt wel meer rekentijd voor het 
opstellen van de stijfheidsmatrix 
en voor het berekenen van de 
spanningen uit de resultaten voor 
de verplaatsingen.

4. Het stelsel vergelijkingen geeft na 
oplossing een stelsel discrete ver
plaatsingen, welke zeer nauwkeu
rig kunnen zijn. De rekken, en dus 
de spanningen, worden berekend 
als het verschil van discrete ver
plaatsingen, gedeeld door afstan
den. Het verschil tussen twee be
rekende waarden voor de discre
te verplaatsingen resulteert in een 
grotere onnauwkeurigheid waar
door ook de berekende spannin
gen minder nauwkeurig worden 
dan de verplaatsingen zelf. 
Bovendien wordt bij de spannings- 
berekening uitgegaan van een con
stant veronderstelde elasticiteits-
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modulus, waardoor de nauwkeu
righeid in ongunstige zin zal wor
den beïnvloed.

5. Hoewel de verplaatsingen over de 
gehele constructie aansluitend 
(compatibel) zijn, kunnen de uit 
de verplaatsingen berekende span
ningen in een knooppunt, -  bena
derd vanuit twee of meer verschil
lende elementen die in dit knoop
punt aansluiten, -  discontinuïtei
ten geven bij de overgangen tus
sen de elementen.
Hierdoor zou ook het spannings
veld discontinu worden, hetgeen 
in werkelijkheid natuurlijk niet zo 
is. De grootte van deze disconti
nuïteiten in het spanningsveld zijn 
een indicatie voor de nauwkeurig
heid.
Te grote sprongen in de spannin
gen duiden op o.a. een te grove 
elementverdeling.

Samenvatting van de 
elementenmethode

Kort omschreven moeten de volgen
de stadia doorlopen worden om een 
constructie met een elementenpro
gramma te kunnen berekenen.

1. Opdelen van de constructie in 
elementen.

2. In de knooppunten, op de grens 
van de elementen, worden de dis
crete verplaatsingen als vrijheids
graden gekozen.

3. Interpolatie van het verplaatsings- 
veld tussen de gekozen verplaat
singen in de knooppunten.

4. Opstellen van de stijfheidsmatrix 
per element, gebaseerd op het 
virtuele arbeidsprincipe, uitgaan
de van het aangenomen verplaat- 
singsveld.

5. Voor ieder element wordt de be
lasting op een element door mid
del van een virtuele arbeidsme- 
thode herleid tot een equivalente 
belasting in de knooppunten.

6. Opstellen van de stijfheidsmatrix 
met behulp van de elementmatri- 
ces voor de gehele constructie, 
alsmede het opstellen van de to
tale belastingsvector met behulp 
van de gegeneraliseerde elemen
tenbelasting.

7. Oplossen van het resterende stel
sel vergelijkingen (het produkt van 
de stijfheidsmatrix en de respec
tievelijke verplaatsingen is gelijk 
aan de totale belasting) nadat de 
vóórgeschreven verplaatsingen 
(randvoorwaarden) in rekening zijn 
gebracht.

8. Uit de gevonden verplaatsingen 
worden voor elk element de span
ningen berekend.

9. Berekenen van de oplegreacties.

Bovenstaande is weergegeven in fi
guur 2. Er komen steeds twee herha- 
lingslussen in de verwerking voor, de 
eerste voor het opstellen van de ver
gelijkingen en de tweede voor het be
rekenen van de elementspanningen. 
Daartussen vindt de oplossing plaats 
van het gevormde stelsel vergelijkin
gen.

Cuttersterkteberekening
a) Opbouw rekenmodel.

Voor de opbouw van het rekenmo
del van een cutter is gebruik ge
maakt van het Sesam-programma- 
pakket. Het rekenmodel is opge
steld voor de IHC-standaard cut
ters.
Ter illustratie volgt hier de toelich
ting van een sterkteberekening 
voor een vijfarmige cutter met glad
de messen, cuttertype B, karakte
ristieke snijdiameter 1575 mm, zo
als afgebeeld in figuur 3. De snij- 
kop bestaat uit een naaf voorzien 
van vijf armen, welke weer verbon
den worden door een ring.
De naaf is star te veronderstellen, 
omdat anders immers direct scheur-

B 0  1575

vorming in de naaf zal optreden. 
Hierdoor blijft de berekening be
perkt tot de armen met de messen 
en de ring. De vijfarmige snijkop 
is opgebouwd gedacht uit vijf iden
tieke superelementen, waarbij ieder 
superelement bestaat uit een arm 
met een vijfde deel van de ring (zie 
figuur 4). Eén superelement is weer
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verder onderverdeeld in een aantal 
driedimensionale elementen door 
een aantal doorsneden aan te bren
gen over de arm en de ring. Omdat 
alle superelementen gelijk zijn, be
hoeft slechts éénmaal een stijfheids- 
matrix te worden opgesteld.
In het Sesamprogramma is een iso- 
parametrisch element, opgebouwd 
uit 20 knooppunten, voorhanden 
(programmadeel NV 333), waarmee 
de sterke drie-dimensionale krom
ming van de arm (die vooral bij de 
naaf aanwezig is) goed te beschrij
ven is.
De verdeling in elementen met de 
elementnummers is aangegeven in 
figuur 4.
De geometrie van de constructie 
wordt vastgelegd door de coördi
naten van de knooppunten van de 
elementen in een cylindrisch coör
dinatenstelsel op te geven. De 
coördinaatassen van het gebruikte 
cylindrisch coördinatenstelsel wor
den zo gekozen, dat de z-as samen
valt met de hartlijn van de naaf. Het 
r-qo vlak staat daar loodrecht op en 
valt samen met het vlak door de 
onderkant van de ring.
In het Sesam-programma is de mo
gelijkheid aanwezig om een groot 
deel van de in te voeren knoop- 
puntscoördinaten met behulp van 
een van het rekenprogramma ge
scheiden „voor"-programma (pre
processor) op de gewenste plaats 
te definiëren, hetgeen uiteraard zeer 
tijdbesparend werkt. Teneinde na te 
gaan in hoeverre de invoer van de 
coördinaten correct is geweest, is 
de geometrie van de cutter gecon
troleerd met behulp van een gra

fische weergave van deze coördi
naten getekend met een door de 
computer gestuurde plotter (zie de 
figuren 5 en 6).

b) Belasting en randvoorwaarden.
Het is mogelijk om in één bereke
ning meerdere belastingsgevallen 
door te rekenen.
De belasting op een cutter wordt 
uiteraard bepaald door de gecut- 
terde grondsoort. Afhankelijk daar
van kunnen één, twee of zelfs meer 
meskanten in ingrijping zijn. De ge
vaarlijkste situaties (hoogste span

ningen) zullen ontstaan als de vol
ledige belasting door weinig armen 
(één of hoogstens twee armen) 
wordt uitgeoefend. Daarom zijn in 
eerste instantie twee belastingssi- 
tuaties (namelijk met één en met 
twee armen in aangrijping) doorge
rekend door op het rekenmodel op 
respectievelijk één en twee super
elementen over een deel van de 
messen een gelijkmatig verdeelde 
belasting aan te brengen. Daar
naast is ook de extreme situatie 
doorgerekend, waarbij de cutter op 
één punt (bijvoorbeeld door een 
zeer grote steen, achter een ge- 
steentepiek, een deel van een 
wrak e.d.) blijft steken. Hierbij is 
dan de belasting zo ongunstig mo
gelijk gedacht, waarbij de kracht 
volleaig geconcentreerd in één 
(knoop)punt van de meskant wordt 
uitgeoefend. De belasting heeft zo
wel een radiale als een tangentiële 
component.
Naar de grootte van de krachten 
die optreden o.a. bij het snijden van 
klei en van gecementeerd zand is 
door het MTI gedurende een aan
tal jaren onderzoek gedaan. De re
sultaten van deze onderzoekingen 
hebben geleid tot een aantal reële 
belastingsgevallen op het rekenmo
del met betrekking tot de richting 
en de grootte van de krachten. 
Hierbij is rekening gehouden met 
het aandrijfvermogen en toerental, 
zoals dit bij de serie Beaver-cutter- 
zuigers normaal voor het type cut
ter van deze afmetingen is geïn
stalleerd, tesamen met de voorhan
den zijnde in z-richting werkzame 
paalkracht.

NODE NO. CARTESIAN COORDINATES NODAL DISPLACEMENTS REACTION FORCES

Fig. 7

X Y Z DX DY DZ QX QY

281 143.92 628.27 823.76
LOADCASE1 -4.35713-02 1.24768-01 4.42366-02

282 175.90 644.50 844.64
LOADCASE 1 -7.57510-02 1.37793-01 8.31003-02

283 117.11 697.19 811.27
LOADCASE1 -6.57104-02 1.13238-01 2.54730-02

284 127.13 702.28 817.81
LOADCASE 1 -7.68814-02 1.18195-01 3.85235-02

..NO . POINT NO. CART. COORD. STRESS COMPONENTS

X Y Z SIGX SIGY SIGZ TAUXY TAUXZ TAUYZ SIGE

14 14 290.40 501.41 795.61
LOADCASE 1 -O. 1. 1. 1 . 0 . -1 . 3.

14 15 257.48 565.86 775.09
LOADCASE1 -1. 1. - 0 . 1. 1. -3. 6.

14 16 355.04 447.06 835.30
LOADCASE 1 1. -2. -2 . -1 . -2. 2. 7.

14 17 324.06 520.76 815.81
LOADCASE 1 4. -1. 4. -2. -3. 4. 10.

14 18 297.01 518.18 798.34
LOADCASE 1 6. -1. 3. -1. -4. 4. 12.

14 19 224.98 419.85 861.56
LOADCASE 1 3. 1. 3. 4. -5. -5 . 14.

14 20 197.53 490.43 848.76
LOADCASE1 7. 5. -14. 11. -6. - 8 . 32.
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Fig. 8

Uitgaande van de star veronderstel
de naaf is als randvoorwaarde aan
genomen, dat alle punten in het 
raakvlak tussen arm en naaf geen 
verplaatsing ondergaan.

c) Berekening.
Op superelementniveau (NV 336) 
bestaat het op te lossen stelsel uit 
44 vrijheidsgraden van zes super- 
elementen.
Op elementniveau (NV 333) omvat 
het stelsel 1734 vrijheidsgraden van 
29 elementen (maximale band
breedte van een stijfheidsmatrix 72). 
Voor één berekening wordt ca 25 
minuten CPU-tijd verbruikt op een 
Univac-1106 computer.

d) Resultaten.
In alle knooppunten van de elemen
ten van alle armen zijn de zes 
spanningen, Qr, <rz, ^zr. T<pr 
en Ttpz en de equivalente spanning 
t i id  volgens het criterium van
Von Mises:

(tTid =  y/Vi [(m - -  ffz)2 -i-

(<Jz -  ry<p ) *  +  ( o r -  a<p) 2 +

6 (Tqjr “I“ Trz 4" T(pz) ] )

berekend.

Daarnaast resulteert de bereke
ning in een volledig verplaatsings- 
en spanningsveld van de cutter 
waaruit eenvoudig is af te leiden 
welke doorsnede(n) de meest ge
vaarlijke is (zijn). Het zal uit boven
staande duidelijk zijn dat uitkom
sten uit een eerste berekening, na 
interpretatie kunnen leiden tot in

voering van gewijzigde doorsneden 
(coördinaten) op de meest kritieke 
plaatsen.
Ook kan het mogelijk zijn dat na 
een eerste  berekening van een be
paald de e l van de constructie een 
meer gedetailleerd spanningsbeeld 
gewenst is. Dit kan dan worden be
w erkste lligd door daar ter plaatse 
de elementindeling te verfijnen. 
Daarnaast kan betrekkelijk eenvou
dig de invloed van bijvoorbeeld de 
ringdoorsnede worden nagegaan, 
door deze in hoogte en breedte 
(eventueel meerdere malen) te va
riëren.
In figuur 7 is een voorbeeld van de 
uitvoer weergegeven. Per knoop
punt is d e  verplaatsing in r-, q>- en 
z-richting berekend, waaruit dan 
weer de zes spanningscomponen- 
ten, a lsm ede de ideële spanning in 
ieder knooppunt zijn bepaald.

Vergelijk ing berekening-meting
Teneinde n a  te gaan in hoeverre de 
uitkomsten van de sterkteberekening 
van een cu tte r overeenkomen met de 
werkelijkheid, zijn de berekeningen 
volgens de eindige elementenmetho
de tesamert met spanningsmetingen 
aan een vijfarm ige modelcutter, type 
B, met g ladde  messen en een karak
teristieke snijdiameter van 360 mm 
verricht.
De grootte en richting van de belas
ting is zodanig gekozen, dat de ge
meten spanningen direkt vergelijk
baar zijn m et de berekende spannin
gen om dat de rekstrookjes geplakt 
zijn op d ie  plaatsen welke overeen
komen met de plaatsen van de knoop
punten van het rekenmodel. Er is zo

wel van enkelvoudige rekstrookjes 
(daar waar een lijnspanningstoestand 
heerst), als van rozetten (voor die 
plaatsen waar een vlakspanningstoe- 
stand heerst) gebruik gemaakt (zie 
fig. 8). Op de foto van figuur 8 zijn 
de op de belaste cutterarm van het 
model geplakte rekstrookjes te zien. 
Vergelijking van de berekende en de 
gemeten spanningen in figuur 9 laat 
zien, dat de spanningsverdeling over 
de cutterarm goed overeenstemt met 
de berekende spanningsverdeling. Op 
de horizontale as is de spanning (ge
meten en berekend) uitgezet en verti
caal de z-coördinaat uit het reken
programma.

Slotbeschouwing
Het zal na bovenstaande beschouwing 
over de sterkteberekening van cutters 
duidelijk zijn dat een sterktebereke
ning met behulp van de eindige ele
mentenmethode de mogelijkheid biedt 
om een cutter te construeren van vol
doemde sterkte met voldoende (maar 
niet meer dan noodzakelijk) materiaal 
op de juiste plaatsen. Al tijdens de 
berekening van de cutter kan reke
ning worden gehouden met een voor 
de fabricage zo voordelig mogelijke 
constructie.
De sterkteberekening is zeer gedetail
leerd en leidt daardoor tot een grote 
hoeveelheid data die op de juiste 
wijze moet worden geïnterpreteerd. 
Daarom zal in de toekomst toch 
steeds meer gebruik worden gemaakt 
van standaardprogramma’s, die na de 
eigenlijke berekening worden ingezet 
(post-processors) en waarmee de uit
voer (spanningen en verplaatsingen) 
dan overzichtelijk, grafisch kan wor-

Fig. 9
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den weergegeven. Dit maakt verge
lijken van een oorspronkelijk en een 
gewijzigde constructie betrekkelijk 
eenvoudig. Ook kunnen zo verschil
lende belastingsgevallen op een con
structie gemakkelijk met elkaar wor
den vergeleken. Bij het wijzigen van 
de geometrie van een constructie kan 
getracht worden dit zodanig uit te 
voeren dat de fabricagekosten zo laag 
mogelijk blijven.
Hoewel de eindige elementenmethode 
een goed hulpmiddel is voor het be
rekenen van meer gecompliceerde 
constructies, is een juiste opzet van

de berekening voor een nieuwe con
structie moeilijk.
De keuze van het juiste programma, 
de soorten en het aantal toe te pas
sen elementen en de interpretatie met 
aanpassingen van de eerste uitkom
sten is geen eenvoudige zaak. Bij des
kundig gebruik leidt deze methode 
echter tot goede resultaten.
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Een artist’s impression en een doorsnede van het door de maatschappij Zeeland’ bij Verolme 
Heusden bestelde nieuwe schip voor de veerdienst Hoek van Holland-Harwich.

\

NIEUW E U ITG AV E  

HET FO RTUIN VAN DE ARM ADA

door Collin M artin. Uitgave: Unieboek 
b v ., de B oer M aritiem , Bussum , 1976. 
Afm .: 18,5 x  25 x  2 .3  cm ., 228 b lz ., 
vele illustraties, kaarten , tabellen enz. 
Gebonden in linnen band. prijs ƒ  42,50. 
Dit boek is een vertaling van ’Full Fathom 
Five' door F. Scham hardt en P. W. J. 
Prins-Bossard (appendix 2).
Het behandelt voornam elijk het onderzoek 
naar de lotgevallen van een aantal schepen 
van de beroem de Spaanse Arm ada en wel 
op grond van een scheeps-archeologisch 
speurwerk. Dank zij de ontw ikkeling van 
deze scheeps-archeologie neem t de kennis 
toe van belangrijke historische feiten en 
het gedrag van de schepen en hun bem an
ningen uit die tijd. D it geldt dan in dit boek 
voor de 'onoverw innelijke’ Spaanse Ar

m ada, die o p  28 mei 1588 koers zette naar 
Engeland. De 130 schepen van deze vloot 
beschikten over totaal 2431 kanonnen van 
diverse kalibers.

Voorts vervoerde zij 19.295 soldaten en 
officieren voor de landingen in Engeland. 
De vloot m oest door het Engelse Kanaal 
zeilen om een ontm oeting tot stand te 
brengen m et een Spaans leger onder bevel 
van de hertog van Parm a bij Duinkerken 
en N ieuw poort, om vandaar met een inva- 
sievloot de Theem s op te varen. Dank zij 
het verschil in opvattingen over kort- o f 
langdragend geschut waren de Engelsen 
met hun langdragend geschut en de snel
lere en beter wendbare schepen in staat de 
Spaanse vloot in verwarring te brengen en 
de N oordzee in te jagen. De vreselijke 
tocht van de uiteengeslagen form aties der

Spaanse vloot naar de A tlantische Oceaan 
rondom het N oorden van Schotland en de 
talrijke schipbreuken op de w estkusten 
van Ierland vorm t een belangrijk gedeelte 
van het boek.
Vervolgens wordt vooral aandacht ge
schonken aan het speuren naar overblijfse
len van de twee grote schepen Santa M a 
ria de la Rosa  en  E l Gran G rifón  die in de 
buurt van Groot Blasket zijn vergaan. Aan 
de hand van de vondsten wordt aange
toond waarom de Arm ada, zowel wat de 
schepen als wat het geschut betreft, m oest 
falen. Deze bleken van onvoldoende kw a
liteit te zijn.

Een waardevol boek voor liefhebbers van 
schepen en m aritiem e historie.

Prof. ir. J. H. Kr.

..........
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Het bewaken van uitlaatgassentemperaturen 
van dieselmotoren

A. Het m eten van de tem peratuur
Het is algem een bekend dat de uitlaatgastem peratuur van een 
m otor één van de belangrijkste criteria is bij het beoordelen van de 
belasting en de algehele toestand van die m otor. O p grond van 
tem peratuurw aam em ingen heeft men altijd rela tief zekere con
clusies kunnen trekken inzake onderhoud en /o f afstelling. Sinds 
de invoering van de drukvulling is die tem peratuur-inform atie 
nog belangrijker gew orden.
O ver het algem een w orden de betreffende tem peraturen gem eten 
door therm om eters o f voelers in de afvoer van elke cilinder te 
plaatsen. Tot voor kort w aren dit uitsluitend de bekende pyrom e
ters, w aarlangs de w erktuigkundige zijn w akend oog liet gaan. 
Een tw eede stadium  was de invoering van afstandstherm om eters; 
afzonderlijk , o f  één m eter m et keuzeschakelaar. De voorkeur 
ging uit naar afzonderlijke m eters; voor elke cilinder één.
Bij betrekkelijk ruim e w achtbezetting in de m achinekam er kon 
deze m ethode van supervisie zonder m eer w orden toegepast. 
Bij ’O nbem ande M achinekam er’ hoort het afleessysteem  te w or
den uitgebreid m et een alarm eer-inrichting, w elke voor dat soort 
bedrijf in feite verplicht gesteld is.
H et betreft h ier volledig elektronische bew aking, gericht op 
alarm ering bij te hoge o f afw ijkende tem peraturen, zg. hoog- en 
dev iatie-alarm ering .
V oordat wij ons in deze system en verdiepen, dient de vraag 
gesteld te w orden w at in feite de uitlaatgastem peratuur van een 
d ieselm otor precies is.
G econstateerd w ordt, dat alle tem peratuuropnem ers traag zijn. 
B ovendien wijzen ze de gem iddelde w aarde aan van alle tem pera
turen in een bepaald  tijdsverloop. Die gem eten tem peratuur is 
altijd lager dan de hoogste waarde.
F iguur 1 geeft het tem peratuurverloop a a n . In de uitlaatperiode -  
schuin gearceerd  -  zijn de tem peraturen van de gassen die de vo e
ler passeren  hoog;

de snelheid van de gassen is groot. In de spoelperiode -  vertikaal 
gearceerd  -  dalen gastem peratuur en -snelheid langs de voeler. In 
de kom pressie- en expansieperiode -  horizontaal gearceerd -  is 
de voeler om geven door een gas- en luchtm engsel m et relatief 
lage tem peratuur. De voeler m eet de gem iddelde w aarde van al 
deze perioden.
H et zal zonder m eer duidelijk zijn dat de p laats van de voeler 
m edebepalend is voor de gem eten tem peratuur. De m eeste m oto
renfabrikanten  regelen  hun m otoren a f  m et voelers die , voor 
identieke typen m otoren, altijd dezelfde insteekdiepten en geo
m etrische verhoudingen hebben, terw ijl de opstelling en het g e 
bruikte type gelijk gehouden w orden.

Elektronische voelers zullen hieraan m oeten w orden aangepast. 
Praktisch alle grootten en typen elektronische m eetkoppen kun
nen thans w orden gem aakt. Insteekdiepten , positie en verhou
dingen kunnen w orden gedupliceerd. W aar dit niet kan, zal men 
procentuele verschillen m oeten to lereren.
Vanouds m et pyrom eters opgegroeide w erktuigkundigen zullen 
eraan m oeten w ennen, dat nauw keurigere m etingen van uitlaat- 
gastem peraturen door m iddel van elektronica in zw ang kom t.

B Het w aarom  van het bev aken
W ellicht ten overvloede volgt een korte opsom m ing van feiten 
die tot tem peratuurverandering kunnen leiden.
In norm ale bedrijfstoestand geldt, dat de uitlaatgastem peratuur 
afhankelijk is van de belasting. In geringere m ate spelen faktoren 
als luchtdruk, lucht- en  zeew atertem peratuur een rol. M en dient 
te alarm eren indien de gem iddelde tem peratuur de toelaatbare 
w aarde overschrijdt; zg hoogalarm ering.
Een afw ijking van dat gem iddelde in de cilindertem peratuur, 
hetzij om hoog hetzij om laag, wijst op  een defekt. De bew aking 
hiervan noem t m en deviatie-alarm ering. Dit met inachtnem ing 
van bepaalde ’natuurlijke’ afw ijkingen.
V ervuiling van de drukvulgroep geeft een hogere uitlaatgassen- 
tem peratuur.
V ervuiling van spoelluchtkoeler en /o f  filter van de kom pressor 
leidt tot drukverlaging van het m engsel en dus eveneens tot 
hogere uitlaatgassentem peraturen.
O ok kan w orden gezegd, dat verstopping van spoel- o f  u itlaat
gaspoorten de tem peratuur snel doet stijgen. Een lekke uitlaat
klep geeft een hogere uitlaatgassentem peraluur tgv het feit dat 
m eer w arm  gas langs de voeler stroom t in een periode, waarin 
deze norm aal is om geven door een relatief koud m engsel. 
V erkeerde afstelling, voortijdige o f  te late opening van de u itlaat
kleppen, resulteert in een afw ijkende gastem peratuur. V oor
tijdige opening geeft een hogere, te late opening een lagere tem 
peratuur.
Te w einig brandstoftoevoer geeft lagere tem peraturen.
Uit deze sum m iere gegevens kan w orden afgeleid , dat het m eten 
en bew aken van uitlaatgassentem peraturen een belangrijke zaak 
is. Dankzij de hoog- en laag deviatiealarm ering is het m ogelijk 
’O ’-M ans W achtbezetting  in te voeren , en toch een v inger aan de 
pols van de m achine te houden. Toch w ordt ook in gevallen van 
’Eén- o f  M eerm ans W achtbezetting  uit allerlei m otieven m eer 
elektronika in deze vorm  toegepast.
D it heeft e r  tenslotte toe geleid, dat d ieselm otoren, via de m eting 
van de tem peratuur van het u itlaa tgas, volledig bew aakt kunnen 
worden.

C  H et hoe van het bewaken
De grafiek toeren tal-tem peratuur (figuur 2) m aakt duidelijk hoe 
de bew aking in principe verloopt.
De lijn O -a stelt de tem peratuur voor als funktie van het toerental. 
Stel de w erktem peratuur bij vo llast 375 °C, punt b. W anneer de 
m ax toelaatbare tem peratuur op bv 400 “C w ordt gesteld , is er 
een m arge naar boven van 25 graden. D oor een deviatie- 
po tentiom eter op ca 25 graden in te stellen w ordt dan een ’band
breedte’ bereikt van 50 graden rondom  de 375 graden. M en
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bewaakt in feite van 400 tot 350 graden; elke uitspringende 
individuele tem peratuur wordt gealarm eerd.
De deviatie-alarm ering geldt echter tot de gem iddelde tem pera
tuur. Dit wil zeggen, dat bij verm indering van het toerental, 
indien het gem iddelde bijv zakt naar 250 graden, de bandbewa- 
king van 25 graden nog steeds van kracht is; dus is de bandbewa- 
king thans 275-225 graden gew orden. Wij hebben als het ware 
een glijdende bewaking.
Nu is bekend dat bij lagere tem peraturen de deviaties groter 
worden. Met andere woorden: d t band c-d zou naar beneden toe 
breder moeten worden. Om hierin te voorzien hebben de meeste 
tem peratuurbew akingssystem en beneden een bepaalde grens een 
zgn 'autom atic cut o f  deviation alarm ’; bijv van 100 tot 200 
graden, welke tot gevolg heeft dat de band naar beneden breder 
wordt.
M oge de inhoud van dit artikel hebben bijgedragen tot een beter 
begrip van de toepassingsm ogelijkheden van m oderne, werkelijk 
betrouwbare elektronica.

Overgenomen uit Standby no 27.

BOEKBESPREKINGEN

V O O R  DE W IND

d o o r  Allan W atts. Uitgave: Unieboek 
B . V .,  de Boer M aritiem , Bussum , 1976, 
a fm .:  21.5 x  14 x  0,8 cm , 96 blz. Illus
tra t ie s  op elke blz. Paperback, prijs: 
ƒ  14,90.
E e n  interessant boekje met de oorspronke
lijk e  titel 'Basic W indcraft’, w aarvan de 
v e rta lin g  ’V oorde W ind’ wel erg vrij is. 
D e  vertaling van de tekst is van Richard 
B ouw m an en de tekeningen zijn van Mary 
S im s .
H e t  is als het ware een stripverhaal over 
a l le s  wat met wind en het gebruik maken 
v a n  de energie daarvan voor het voortbe
w e g e n  van vaartuigen heeft te maken. Het 
is m et recht een reeks illustraties van het 
fundam entele  van windkracht.
H e t  is vooral van belang voor beginnende; 
m a a r  ook voor gevorderde zeilers, met 
n a m e  door de korte zakelijke verklaringen 
bij de uitstekende tekeningen.
E e n  96-tal onderwerpen wordt behandeld 
e n  daarbij dienen ca. 200 tekeningen en 
sch etsen .
E e n  aan te bevelen boekje voor zeilers en 
a l le n  die kennis willen nemen van de be
n u ttin g  van w indenergie voor de voortbe
w e g in g  van schepen.

Prof. ir. J. H. Kr.

N E D E R L A N D E R S  ONTDEKKEN  
A U S T R A L IË

d o o r  J. P. Sigm ond en L. H. Zuiderbaan. 
U itgave: de Boer M aritiem . Unieboek 
B .V . Bussum. 1976. Afm.: 17,5 X 24,5 
x 2  cm , 172 blz., ca. 80 afbeeldingen.

G ebonden in linnenband, prijs ƒ  42,50. 
De reeks m aritiem e boeken van de Boer 
M aritiem  begin t zo langzam erhand in
drukw ekkende afm etingen aan te nemen. 
In snelle opvolging rollen deze boeken 
van de persen. V an de ca. 120 boekbe
sprekingen d ie  ik in deze kolomm en 
m ocht verzorgen zijn er ca. 35 uit ge
noem de reeks.
Het nu te bespreken boek behandelt 
scheepsarcheologische vondsten op het 
Zuidland.
Vorig jaa r p recies 300 jaar geleden werd 
door N ederlanders het vijfde continent, 
Australië, ondekt. In 1606 werd de N eder
landse sch ipper W illem  Jansz. er met het 
D uifje  op uit gestuurd om de onbekende 
Zuidlanden, T erra  A ustralis’, te onder
zoeken. Zijn opdrachtgever, de Verenigde 
O ostindische C om pagnie , hoopte er grote 
rijkdom m en aan te treffen, Jansz. zeilde 
langs de oostkust van de G olf van Carpen- 
taria. Hij keerde met lege handen terug, 
m aar na hem zijn nog vele expedities on
dernom en, w aarvan die van Abel Tasm an 
wel de bekendste is.
A angezien gunstige resultaten uitbleven, 
raakte de V O C  in de loop van de 17de 
eeuw m inder geïnteresseerd in het nieuw 
ontdekte land. m aar vele Nederlandse be
nam ingen op d e  noord-, west- en zuidkust 
duiden nu nog op hun activiteiten.
Ook op andere wijze kwamen onze voor
ouders, lang voordat Jam es Cook Austra
lië ’on tdekte’, in aanraking met het Zuid- 
land. T enm inste vier VOC-schepen zijn 
op de verradelijke westkust vergaan en de 
schipbreukelingen beleefden er de vrese
lijkste avonturen.
De wrakken van  de Batavia, de Vergulde 
Draak en de Z eeuw se schepen Zuytdorp

en Zeewijk zijn nu dooronderw aterarcheo- 
logen aan het licht gebracht en onder
zocht. Opzienbare resultaten zijn daarbij 
behaald.
Dit boek geeft 300 jaar na de ontdekking 
van Australië een overzicht van de contac
ten die de Nederlanders in de 17de en 18de 
eeuw  met Australië hebben gehad en van 
de meest recente onderzoekingen van de 
VOC-wrakken.
G. D. van der Heide geeft in het laatste 
hoofdstuk een overzicht van de w erk
zaam heden van de ’ A ustralia-N etherlands 
Com m ittee on old Dutch Shipw recks’. 
De scheepsarcheologie heeft de laatste ja- 
ren flinke aandacht en dit boek is daarom  
een waardevolle aanw inst en de moeite 
van het aanschaffen waard.

Prof. ir. J. H. Kr.

N IE U W E  U IT G A V E

Van G astech Exhibitions Limited ontvin
gen wij de Proceedings van het G astech 75 
LNG & LPG Technology C ongress, dat in 
Parijs werd gehouden van 30 septem ber 
tot 3 oktober 1975.
Het om vat 219 bladzijden tekst van de 26 
voordrachten alsm ede de daarna gevoerde 
discussies over transport problem en voor 
vloeibaar gas over zee, de opslag, verkoop 
en z ., zowel voor vloeibaar aardgas als 
voor vloeibaar propaan gas.
De prijs bedraagt £ 35 ($ 87 .50), porti 
inbegrepen en het boek is te betrekken bij 
The Gastech Secretariat, 2 Station R oad, 
R ickm answorth, Herts W D£ 1QP, Eng- 
land.

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

I
Lezingen en evenementen seizoen 1977

The Semi Submerged Air Cushion Vehi
cle (SSACV)
door Dr. T. K. S. Murthy. Department of 
Mechanical Engineering and Naval Archi
tecture, Portsmouth, Polytechnic.
17 febr. '77 (do) Rotterdam
18 febr. '77 (vr) Amsterdam
Lezing in samenwerking met het Institute 
of Marine Engineers (Netherlands 
Branch) en de Sectie Scheepstechniek van 
het Klvl.

Jaardiner
19 febr. '11 (za) Rotterdam

Grote scheepsreparaties.
Lezing met dia's door Ing. H. L. D. 
Keetbaas, bedr. dir. Wilton Fijenoord, 
Schiedam 22 febr. '11 (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 ??

Ontwikkeling van de navigatie in 
zeevaart
door de heer A. Wepster (NMI)
21 apr. '11 (do) Rotterdam

de

22 apr. 77 (vr) Amsterdam
26 apr. 77 (di) Groningen

Algemene Ledenvergadering
27 apr. '77 (wo)

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.

MEDEDELINGEN

1. Contributiebetaling: Leden, Belangstellenden en Begunstigers die hun 
contributie c.q. donatie nog niet hebben voldaan, 
worden beleefd verzocht dit ter voorkoming van over
bodige administratie, vóór eind februari a s. alsnog te 
doen.
De acceptgirokaarten c.q. rekeningen werden begin 
januari aan hen verzonden.

2. Jaardiner: Leden, Belangstellenden en Begunstigers worden 
herinnerd aan de inschrijving voor het Jaardiner van 
19 februari a s. in het Rotterdam Hilton Hotel. Gaarne 
vóór 10 februari Uw opgave aan het Algemeen Secre
tariaat toezendenl

De Algemeen Secretaris

VERENIGINGSNIEUWS

Du g hij een kom st:
T R IL L IN G SH IN D E R  BIJ
SC H EPEN
O nder auspiciën van:
A fdeling W erktuig- en Scheepsbouw - 
kunde
Sectie voor Scheepstechniek en Afdeling 
M echanica van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs, N ederlandse Vereniging 
van Technici op Scheepvaartgebied en 
S cheepsbouw kundig Gezelschap ’W il
liam  F roude’

D atum : donderdag 17 februari 1977 
Plaats: A uditorium  TH D elft,
M ekelw eg 1
Program m a:
0 9 .00  -  09 .3 0  uur -  Registratie
0 9 .30  -  09 .4 0  uur -  O pening door Dr. ir. 
M . W . C . O osterveld, voorzitter van de 
Sectie voor Scheepstechniek
0 9 .4 0 -  10.10 uur -  ’A chterscheepsvorm
en excita tie’ door Ir. E . V ossnack, NSU
en Ir. A . Jonk, N SP
10.10 -  10.40 uur -  ’A chtergronden van
de H ydrodynam ische E xcitatie’ door Dr.
ir. P. van O ossanen, NSP
10.40 -  11.00 uur -  Koffie
11.00 -  11.30 uu r -  ’D ekhuistrillingen’ 
door Ir. E. F. van Randw ijck, RSV
11.30 -  12.00 uur -  ’A strillingen’ door 
Dr. ir. S. H ylarides, NSP
1 2 .0 0 -  12.30 uur -  ’Locale trillingen in 
de m achinekam er en op  de brug’ door Ir. 
R. Schulze, IW EC O
12.30 -  14.00 uur -  Lunch

1 4 .0 0 -  14.30 u u r -  ’Een m aat voor gelijk
tijdige trillings- en gelu idsh inder’ door Ir. 
J. H. Janssen, TPD
14.30 -  15.00 uur -  ’S tructural dam age 
caused by v ibrations’ door Mr. W . Sm ith, 
L loyd’s R egister o f  S hipping, London
15.00 -  15.30 uur -  Thee 
1 5 .3 0 -  16.30 u u r -  P anel-d iscussieonder 
leiding van Prof. dr. ir. R. W ereldsm a, 
TH Delft.
Leden van het panel zijn de inleiders.

Bijzonderheden:
V oorafgaande aan de voordrachten, vindt 
inschrijving van de deelnem ers en uitrei
king van de teksten van de voordrachten 
plaats. Het inschrijvingsgeld voor deze 
dagbijeenkom stad . ƒ  4 5 , - (leden W illiam  
Froude ƒ  1 5 ,-) om vat de prijs van de tek
sten, alsm ede van koffie, thee en lunch. 
A anm elding bij de Sekretaris van de S ec
tie voor Scheepstechniek. Ir. R. W ahab, 
NMI R otterdam , tel. (010) 11 47 68.

AFDELING ROTTERDAM

De lezingen op 13 januari 1977 te Delft
De lezingen over het onderw erp 'T o ep as
sing hydrodynam isch onderzoek bij het 
m anoeuvreren’, georganiseerd door de 
Sectie Scheepstechniek van hetK IvI, 
voor het Scheepsbouw kundig  G ezelschap  
W illiam  F roude’ en de N V TS werden 

bezocht door p l.m . 50 personen.
D e eerste lezing door dr. ir. G . van Oort- 
m erssen handelde over een systeem  van 
bew egingsvergelijkingen van een m a
noeuvrerend schip , die gebruikt w orden 
voor het vóórspellen van standaard m a
noeuvres o f  in de program m atuur van een 
m anoeuvreer sim ulator. Besproken werd 
hoe de coëfficiënten  van de aangenom en 
bew egingsvergelijkingen door m iddel van 
m odelproeven kunnen w orden bepaald. 
T evens werd ingegaan op de fysische b e
tekenis van de voornaam ste coëfficiënten . 
T ot slot werd een vergelijking getoond
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tussen berekende draaicirkels met draai- 
cirkels zoals gemeten in een modeltank.

In de tweede lezing door ir. C. C. G lans
dorp werd nader ingegaan op de gebrui- 
kersaspecten van dit soort hydrodyna- 
misch onderzoek, met name van de drie 
groeperingen die geïnteresseerd zijn in dit 
onderzoek, te weten:
a. navigatoren (gezagvoerders en lood

sen)
b . wetgever en sche pen toelatende instan- 

ties (scheepvaartinspectie, loodswe
zen, rijkswaterstaat, havenautoritei
ten)

c. ontwerpers van schepen zowel als van 
civiel-technische bouwwerken

Deze drie groeperingen hebben verschil
lende invalshoeken bij hun vraagstelling, 
maar blijken steeds terug te grijpen op de 
hydrodynamische aspecten, welke in de 
eerste lezing werden behandeld.

Personalia

Ir. J . J . Woortman
Met ingang van 1 januari 1977 werd de 
heer ir. J. J. W oortman benoemd tot 
adjunct-directeur bij het Bureau voor 
Scheepsbouw Ir. P. H. de Groot B.V . te 
Bloemendaal.

H. Gosler t
Op 4 januari 1977 overleed op de leeftijd 
van 59 ja a rd eh e e rH . Gosler, industrieel. 
De heer Gosler was 9 jaar lid van de Ne
derlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaart gebied .

F. X. Haas
De heer F. X. Haas heeft op 1 januari 1977 
de functie van directeur van Ships Radio 
Service B.V. neergelegd en is benoemd 
tot gedelegeerd commissaris van de ven
nootschap.

Drs. J . A. Zachariasse
De heer J. A. Zachariasse werd op 1 ja 
nuari 1977 benoemd tot directeur van 
Ships Radio Service B.V . als opvolger 
van de heer F. X. Haas.

Ing. J . H. Blok
De heer J. H. Blok is met ingang van 1 
januari 1977 benoemd tot directeur van 
HVO b.v. te Vlaardingen.

Ing. W . H. Bos
De heer W. H. Bos legde eind januari, 
wegens het bereiken van de pensioenge
rechtigde leeftijd, zijn functie neer van 
bedrijfsleider van de afd. Installatie Repa
ratie Schepen bij de Hoop Groenpol B.V.

SNAM E elects new president
Mr. Robert Tyrrell Young was elected 
President o f  the Society o f Naval Archi- 
tects and M arine Engineers on N ovem ber 
11 ,1976  at its Annual M eeting which was 
held at The New York Hilton Hotel. Mr. 
Young, who com m ences his tw o-year 
term on January 1, 1977, is Chairman o f 
the Board and President o f the Am erican 
Bureau o f Shipping.

NIEUWSBERICHTEN

Bond voor M aterialenkennis
Op donderdag 17 februari 1977 zal door 
de Kring Tribologie van de Bond voor 
M aterialenkennis een lezingendag worden 
gehouden gewijd aan: 'Systeem  bena
dering van slijtage p rob lem en’.
Deze bijeenkomst vindt plaats in het In ter
nationaal Agrarisch C entrum , Lawickse 
Allee 11 te W ageningen; de aanvang is om
09.30 uur.
Het program m a voorziet in drie sprekers 
en vier onderwerpen w aarna, als laatste, 
een forumdiscussie zal worden gehouden. 
De sprekers zijn: Dr. Ir. G . Salom on -  
adviseur te Den Haag -  ’Operationele as
pecten van de analyse van tribologische 
system en’ en ’Checklists en de systeem - 
analytische aspecten van tribologie’. Als 
gastspreker zal een m edew erker van het 
Allianz-Zentrum für Technik van de Al- 
lianz Verzekeringsm aatschappij een le
zing houden over:
’Tribologisch bedingte Schadenfalle’ . 
Tenslotte spreekt Ir. A. W. de Gee van het 
M etaalinstituut T .N .O . over: ’Het be
schrijven van tribologische system en in de 
praktijk’.
De bijeenkomst is ook toegankelijk voor 
niet-leden van de Bond voor M aterialen
kennis. Nadere inform atie wordt graag 
verstrekt door het bureau van de Bond, 
Stadhouderslaan 28, Postbus 9321, tel. 
070-39 49 30, te Den Haag.

TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT

G eslaagd voor het D octoraalexam en Wis
kundig Ingenieur 
L. C. Fierloos, Honselersdijk

G eslaagd voor het D octoraalexamen  
W erktuigkundig Ingenieur 
M . H. W isbrun, W assenaar 
J. A. M. Rem m erswaal. Leidschendam  
(met lof)
R. V. V alkhoff, Delft
H . K annem ans, A m sterdam  
W. H. W ijn, W aalre 
J. W . van de G raaf, Vlissingen
S. A. W out, Delft

J. J. D irkm aat, Delft
F. W . J. Roefs, Delft
G. Schaap, Delft
M. Reijenga, ’s-G ravenhage 
J. C . K uijper, ’s-G ravenhage 
M . J. M. Bibbe. Rotterdam

Nieuw hoofdkantoor Van H oek L oos
In aanw ezigheid van genodigden opende 
de burgem eester van S chiedam , op 12 ja 
nuari, het nieuw e hoofdkantoor van Hoek 
L oos, aan de H avenstraat.
G oede parkeergelegenheid en een a ttrac
tieve groenvoorziening langs de Spuiha- 
ven verlenen aan het 5500 m 2 grote kan
toor het onm iskenbare uiterlijk van  een 
hoofdkantoor van een internationaal ex
panderende ondernem ing, die zijn Schie- 
dam se oorsprong trouw is gebleven.

O ffshore Technology C onference
V an 2-5 mei 1977 w ordt in H ouston 
(Texas) U .S .A ., de ’9th A nnual O ffshore 
T echnology C onference’ gehouden.
V oor nadere inform atie U .S . Em bassy, 
’s-G ravenhage, tel. 070-624911, toestel 
240.

D am co A ir
O nlangs w erd de naam  van de 
luchtvracht-organisatie Ruys A ëronaut, 
gevestigd  op de L uchthaven Schiphol, 
gew ijzigd in D am co Air.
D am co A ir behoort tot de gelijknam ige 
luchtvrachtdivisie van D am co Internatio
nal T ransport B .V .

N ieuw e behuizing D am en Scheep sw er
ven
M et ingang van 1 januari 1977 is het 
nieuw e adres van D am en S cheepsw er
ven, Industrieterrein ’A velingen-W est’ 
20 , Postbus 400 , G orinchem , telefoon 
01830-32500.

G ezam en lyk e exp loitatie van schepen  
door S H V , RSV en ’O ran je N assau '
RSV  (R ijn-Schelde-V erolm e M achinefa
brieken en Scheepsw erven N .V .), R otter
dam , SH V  N ederland N .V ., U trech t en 
’Participatie-m aatschappij O ranje N assau 
B .V .’ te ’s-G ravenhage hebben overeen
stem m ing bereikt over de exploita tie voor 
gezam enlijke rekening en risico van een 
tweetal door RSV voor eigen rekening ge
bouw de respectievelijk in aanbouw  zijnde 
grote tankers.

SH V , RSV en ’O ranje N assau’ zullen 
voor resp. 47% , 47%  en  6%  in de eigen
dom  van deze schepen deelnem en. D e re- 
derijdochter van S H V , Van N ievelt G ou- 
driaan & Co. zal de tankers bem annen ,
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terwijl RSV  bij het technisch onderhoud 
zal assisteren.
De tw ee desbetreffende schepen zijn een 
thans nog in de noorse fjorden opgelegde
318 .000  tons tanker, opgeleverd in 1975 
en een bij de tot RSV  behorende Neder- 
landsche D ok en Scheepsbouw  Mij. 
v .o .f . , A m sterdam  in aanbouw zijnde
228 .000  tonner, waarvan de oplevering 
eind 1977 zal plaatsvinden. De schepen 
zullen  onder de nam en MaasrLx en Schel- 
derix  w orden vercharterd door SHV- 
doch ter L indsay Blee C hartering, Lon
den.

E isen  voor G asdeskundigen
De M inister van Sociale Zaken m aakt be
kend  dat personen, om  in aanm erking te 
kom en voor een erkenning als gasdeskun
dige als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onder v , van het V eiligheidsbesluit Tank
schepen (besluit van 30 ju li 1974), Stb. 
566), in elk  geval moeten voldoen aan het 
h ie rna om schrevene:

1. K ennis van natuur- en scheikunde op 
het niveau van M .B .O .-B , M .T .S . o f 
M A V O -B  gevolgd door een specifieke 
cursus zoals bijvoorbeeld de opleiding van 
de S tichting Bijzondere Cursussen i.v .m . 
het vervoer van Gevaarlijke Stoffen I;

2 . K ennis op het niveau als bedoeld on
der 1 van de eigenschappen van de pro- 
dukten die veelal met tankschepen worden 
vervoerd in verband m et explosie- brand
en vergiftigingsgevaar;

3. Behoorlijke kennis van m onstem am e 
en het bepalen  van het vlam punt op m eer 
dan één m anier;

4. E lem entaire kennis -  verkregen in 
een  praktijkopleiding -  van indeling, 
bouw - en uitrusting van tankschepen;

5. Redelijk inzicht in en bekendheid met 
de schoonm aakm ethoden toegepast aan 
boord  van tankschepen en de apparatuur 
die daarbij pleegt te w orden gebruikt;

6. Redelijk inzicht in een bekendheid 
m et de reparatie-m ethoden van een 
scheepsw erf en het w erken m et las- en 
snijapparatuur, een en ander als onderdeel 
van de leerstof van de onder 1 genoem de 
opleidingen;

7. G oede kennis van de w etgeving op 
het gebied  van de uit te voeren w erkzaam 
heden  met nam e van het V eiligheidsbe
sluit T ankschepen en de daarop steunende 
uitvoeringsregelingen;
‘ 8. Redelijke kennis van de Engelse taal 
m et de nadruk op de term inologie van het 
vakgebied.
P ersonen w ier m oedertaal een andere is 
dan de N ederlandse, dienen de N eder
landse taal voldoende te beheersen;

9. Redelijke kennis van de te gebruiken

m eetapparatuur, alsmede van het wer- 
kingsprincipe van de eenvoudige m eetap
paratuur;
10. Een stage van tenminste een half jaar 
bij een erkend onderzoekbureau waarbij 
ervaring dient te worden verworven aan
gaande verschillende soorten tankschepen 
en aangaande de soorten produkten die 
door die schepen plegen te worden ver
voerd. Eveneens dient ervaring te worden 
verworven met eenvoudige onderzoek
methoden;
11. Het bereikt hebben van de leeftijd van 
tenminste 18 jaar bij het begin van de 
stageperiode, bedoeld onder 10.

Alvorens het verlenen van een erkenning 
in overweging wordt genom en moet zijn 
gebleken dat aan het bovenstaande is vol
daan.

Nieuwe opdrachten

De Staatssecretaris van defensie mate- 
rieelszaken, Mr. A. S tem erdink, heeft 29 
decem ber 1976, de opdrachtbrief voor de 
bouw van een derde serie van 4 standaard
fregatten getekend.
De bouw is nog in 1976 opgedragen om 
aldus een bijdrage te kunnen leveren aan 
het verlichten van de problem en waarmee 
de scheepsnieuwbouw te kam pen heeft. 
O nder hoofdaannem erschap van de Ko
ninklijke M aatschappij ’De Schelde’ zul
len twee fregatten worden gebouwd bij 
W ilton Fijenoord en twee bij de Schelde 
zelf, w aar ook de bouw van de andere 
twee series van elk vier fregatten plaats
vindt.
Het eerste schip, van de nu in totaal 12 
standaard-fregatten, dat op 18 decem ber
11. bij zijn doop de naam K ortenaer  ont
ving, zal in de eerste helft van 1978 in de 
vaart kom en.
De bouw van de derde serie standaard
fregatten vindt plaats in nauwe sam en
w erking met de marine van de Duitse 
Bondsrepubliek, die voornem ens is om -  
aan de hand van het N ederlandse ontw erp, 
dat voldoet aan de NAVO standaardeisen
-  6 fregatten van hetzelfde type te bou
wen. Op deze wijze wordt een grote mate 
van standaardisatie bereikt, hetgeen een 
kostenbesparend effect zal hebben op 
o.m . de kosten van verw erving en exploi
tatie.
Standaardisatie met het fregat voor de 
Bundesm arine werd reeds bereikt op de 
volgende gebieden:
-  N A TO  Seasparrow  M issile System
-  H arpoon Missile System
-  Kanon 76 mm OTO M ELARA
-  Torpedobew apening

V .w .b . de voortstuw ing heeft Koninklijke 
marine gekozen voor de Rolls Royce gas
turbine installatie. W est-Duitsland heeft 
nog geen keuze gem aakt. M ocht echter 
ook hier worden besloten de Rolls Royce 
installatie aan te schaffen dan zullen de 
fregatten van beide landen in grote mate 
met elkaar overeenkom en.

Het streven naar standaardisatie van sys
tem en in gebruik bij de verschillende 
NAVO partners vindt gestalte in het vol
gende overzicht: Rolls Roy ce-voort- 
stuwingsinstallaties: tevens in gebruik 
bij de Britse-, Belgische- en Franse 
M arine. NATO  Seasparrow  M issile Sys
tem: tevens in gebruik bij de Verenigde 
Staten, Italië, België, N ederland, D uits
land, Denem arken en Noorwegen. Kanon  
76 mm OTO M ELARA: tevens in gebruik 
bij de Verenigde S taten, Italië, Duitsland, 
Denem arken en Nederland. H elicopter 
W estland Lynx: tevens in gebruik bij de 
Franse marine en het Britse leger en mari
ne.

O p 18 januari overhandigde te 's- 
G ravenhage de H oofdingenieur J. W. 
W eug van de Koninklijke Maatschappij 
’De Schelde’ te V lissingen, de opdracht 
voor de levering van 4 voortstuw ingsin- 
stallaties bestem d voor de in decem ber 
1976 door de Koninklijke M arine bij de 
KM S bestelde fregatten van de ’Korte
naer’ Klasse aan Sir Dennis Spotsw ood 
van Rolls-Royce (1971) Ltd.
De levering, die een waarde heeft van £
1 0 .-  m iljoen, om vat in totaal 16 gasturbi
nes, n.1. 8 van het type Tyne R .M .I.c . 
(5340 bhp) en 8 van het type Olym pus 
TM .3B  (28000 bhp) met hijbehorende 
tandwieloverbrengingen.

O p 21 decem ber 1976 werd, in tegen
w oordigheid van de ondernem ingsraad 
van Baan Hofm an B .V ., het contract tu s
sen Schiffscom m erz V olkseigener Aus- 
senhandelsbetrieb der V .V .B . Schiffbau 
te Rostock en Baan H ofm an B.V . 
M achinefabriek te G orinchem  onderte
kend voor de bouw van een bakkenzuiger, 
bestem d voor V .E .B . Bagger- Bugsier- 
und Bergungsreederei te Rostock, welke 
ingezet zal worden voor haar w erken op de 
Oostzee.
De oplevering van de zuiger zal februari 
1978 plaats vinden.
V oor Baan H ofm an B .V . is deze opdracht 
een basis-zekerstelling voor haar w erkge
legenheid voor het jaa r 1977.
Technische gegevens:
A fm etingen van het casco: lengte 42  ni 
breedte 11 m , holte 3 ,5  m.
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De zuiger, die zal worden uitgerust m et 2 
zandpom pen en 1 spoelw aterpom p, met 
een totaal vermogen van ca. 3000 pk, 
heeft een max. persafstand van 2500 m. 
De accom modatie van de bakkenzuiger, 
die aan de eisen van de DSRK zal vol
doen, biedt plaats voor 14 personen.
De zuiger wordt gebouwd onder klasse 
DSRK 3 EIS 3.

De Graan Elevator Maatschappij (GEM ) 
B.V. te Rotterdam heeft ter uitbreiding 
van haar loscapaciteit 3 drijvende elevato
ren besteld bij de Zwitsers-Duitse com bi
natie Bühler-M iag te Braunschweig.
Met deze order is een bedrag van circa 30 
miljoen gulden gemoeid. Ongeveer 70 
procent van deze investering wordt bij 
Nederlandse bedrijven besteed.
Eind decem ber 1977 wordt de eerste m a
chine opgeleverd. De twee andere eleva
toren worden eind januari resp. eind fe
bruari 1978 in gebruik genom en. De 
nieuwe machines hebben elk een loscapa
citeit van 800 ton graan per uur en zijn 
geschikt om schepen tot 200 000 dwt te 
lossen en schepen tot 30 000 dwt te bela
den.
Voor het personeel, dat de nieuwe eleva
toren zal gaan bem annen, zijn faciliteiten
op het gebied van hygiëne en veiligheid
aanw ezig, die aan de hoogste eisen vol
doen.
De bestelling van de drie elevatoren door 
de GEM  maakt deel uit van een serie van 
v ier loseenheden. Over de vierde loseen
heid, die op de pier van het in aanbouw 
zijnde op- en overslagbedrijf van de GEM 
in Europoort geplaatst zal worden, zijn 
m om enteel m et verschillende fabrikanten 
nog besprekingen gaande.
In de tw eede helft van 1977 verwacht de 
GEM  haar nieuw e op- en overslagbedrijf 
in Europoort in gebruik te nemen. De bo
vengenoem de investeringen vertegen
woordigen tezam en een graanloscapaci- 
teit van 12 m iljoen ton per jaar.
De Britse scheepsbouw industrie heeft 
vlak voor N ieuwjaar orders ter waarde van 
50 m iljoen pond ontvangen voor de bouw 
van vijf vrachtschepen en twee container
schepen.
Austin en Pickersgill, die bijna de helft 
van alle scheepsbouworders voor koop
vaardijschepen in 1976 heeft gekregen, 
ontving orders voor vijf vrachtschepen 
van het type D S-14, vier voor niet nader 
genoem de klanten in Europa en een voor 
een Britse reder. Deze orders belopen een 
bedrag van 28 m iljoen pond.
De order voor containerschepen ging naar 
Swan Hunter. De schepen zijn bestem d 
voor de Blue Line in Londen en hebben

capaciteit elk van 595 containers m e t 
ruimte voor driehonderd  gekoelde c o n 
tainers benedendeks. Deze order is ook 28  
miljoen pond w aard .

Tewaterlatingen
Op 7 januari j .  1. vond bij de S cheepsw erf 
’Friesland’ te Lem m er (eigendom v a n  
Amels B.V . te  M akkum) de stapelloop  
plaats van het kustvaartu ig  Carebeka IX .  
De doopplechtigheid  werd verricht d o o r  
mevrouw H. H . K or-G ruizinga, e c h tg e 
note van één d e r  directieleden van C a re 
beka B.V.
Het schip w o rd t gebouw d in opdracht v a n  
Rederij, C argadoorsbedrijf en B evrach- 
tingskantoor v o o r  de kustvaart ’C a re b e k a ’ 
B .V . te G ron ingen .
Het nieuwe s c h ip  is een zusterschip van d e  
eveneens bij d eze lfde  w erf gebouwde C a 
rebeka VIII.
De gegevens zijn: lengte o .a . 81,00 m ; 
lengte 1.1. 7 4 ,8 0 m ;breed te 13,80m ; h o lte  
6 ,54  m; d iepgang  5,37 m ; deadw eigh t 
3100 ton; to n n ag e  1599 brt; snelheid 12 
kn.
Het schip w o rd t voortgestuwd door e e n  
NOHAB P O L A R -diesel, type F212 - 
D825 van 2 5 0 0  bhp bij 825 om w /m in . 
w elke een verste lbare schroef aandrijft.
Voorts zijn in de machinekamer 3 d iese l
generatoren o pgeste ld  van het m erk V o lv o  
Penta, type T M D  120 AK van 231 bhp bij 
1500 om w /m in .
Het schip is gebouw d  onder toezicht v a n  
L loyd’s R eg ister o f  Shipping, klasse 100  
A l LM C.
Onvoorziene om standigheden v o o rb e 
houden zal de proefvaart van het schip o p  
4 maart a.s. p laatsvinden.

Bij de scheepsw erf Bijlsma is met g o e d  
gevolg een zeevarende sleepzuiger te w a 
ter gelaten.
Het schip, m et afm etingen van 70 x  9 ,5 0  
m tr, krijgt een  z .g .n . 110 m eter c e rtif i-  
kaat.
De voortstuw ing geschiedt door een B o l
nes d iesel-m otor van 900 pk, de z a n d -  
pom p wordt aangedreven  d o o ree n  720 pk 
Bolnes d iesel-m otor.
Het ontwerp alsm ede het bouw toezich t 
werd door ’ Intershipping H olland’ te 
Driebruggen verzo rg d , die tevens de d i- 
rektie over de rederij voert.
Met behulp v a n  Culem ann lieren kan de 
sleepkop op 2 0  m diepte zuigen, te rw ijl 
voor het m anoeuvreren  een ROTA d w ars-  
schroef is aangebrach t.
D oor een sp ec ia le  inrichting is het sc h ip  in 
staat de eigen lading in één uur over e e n  
afstand van 2 0 0 0  m eter op een w aldepö t te 
spuiten.

P roeftoch ten
O p 30  decem ber 1976 heeft met goed ge
volg proefgevaren  het m otorschip Pia  
S a n d ve d , bouw num m er 237 van 
S ch ee p sw erf G ebr. Suurm eijer B .V . te 
F o x h o l ,  bestem d voor Interessentskab 
S an d v ed  IV te K openhagen. 
H oofdafm etingen  zijn: lengte 72,138 m ., 
b ree d te  13,000 m ., holte 5 ,3 0 /7 , 50 m. 
In dit sch ip  werd geïnstalleerd een 4-tact, 
enkel w erkende M aK -m otor van het type 8 
M U  4 5 2  AK m et een verm ogen van 1800 
pk bij 375  om w /m in.
H et m o to rsch ip  Pia Sandved  werd ge
b o u w d  onder toezicht van BUREAU 
V E R IT A S  voor de klasse: 1 3/3 E, 
►1« H a u te  m er, G lacé III.

O p 30 decem ber 1976 vond vanuit Harlin- 
gen o p  de W addenzee de proeftocht plaats 
van h e t  m .s . linke, nadat van te voren de 
doopp lech tigheid  was verricht door m evr. 
D e V ries-D am hof. Het schip is gebouw d 
voor reken ing  van de rederij D am hof, 
D e lfz ijl, door S cheepsw erf T on Bodewes 
B .V . t e  Franeker. De afm etingen van dit 
k u s tv a a rtu ig  zijn als volgt:
L en g te  over alles: 81 ,20  m ., lengte lood
lijnen: 74 ,75  m ., breedte op spant: 11,85 
m ., h o lte : 5 ,85 m ., draagverm ogen: ca. 
24:QOO ten . ruim inhppd graan; 114,800 
m 3 ft, ru im inhoud balen: 121.600 m 3 f t.,  
bruto tonnage: 1.489 ton, klasse: Bureau 
V erita s  en Ned. Scheepvaartinspectie on 
b ep e rk te  vaart.

H et sc h ip  is voorzien van een 1500 pk 
B rons d ieselm otor, w elke het schip een 
sn e lh e id  geeft van ca. 12 kn. H et schip is 
b e s te m d  voor de z .g . w ilde vaart en ge
sch ik t voor alle soorten lading. Teneinde 
o n afhankelijk  te zijn van havenkranen etc. 
is het sch ip  voorzien van eigen laad- en 
lo sg e re i m et 3 stuks 5 tons bom en.
O ok  h e e f t het schip een verzw aarde bo- 
d em co n stru c tie , en  beschikt over speciale 
v o o rz ien in g en  w aardoor optim aal vervoer 
van g ra a n , m aar ook deklasten hout m oge
lijk w o rd t.

H et s c h ip  is niet op  de gebruikelijke wijze 
g eb o u w d  en te w ater gelaten, doch in ca. 
150 to n s  zw are secties in de grote 
scheepsbouw hal gebouw d. D aarna w er
den d e  secties met behulp  van de eigen 
d rijvende  bok te w ater geplaatst. Eerst 
d rijv e n d  in het w ater, w erden de scheeps
delen  to t één geheel aan elkaar gelast. 
T ijd e n s  de proefvaart, waarbij ruim 
sc h o o ts  aan door de rederij gestelde eisen 
w erd vo ldaan , werd het schip door de re
derij D am hof overgenom en en onder 
C o m m an d o  gesteld van kapitein  N ieveen.
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Overdrachten
Na een geslaagde proefvaart op het Hol
lands D iep werd de duw boot Jacob Corne- 
lisz van N eck  (EW T 106) op 23 decem ber 
1976 door m evrouw  W. van de Bos- 
H ijm ans, echtgenote van de d irecteur van 
de Europese W aterw eg T ransporten B .V . 
te R otterdam , gedoopt.
Na het verrichten van de doop is tijdens de 
officiële proefvaart de Jacob Cornelisz 
van N eck  door Baan Hofm an B.V . te Go- 
rinchem  aan de Europese W aterw eg 
Transporten  B .V . te Rotterdam , overge
dragen.

De duw boot, die tijdens de proefvaart 6 
geladen duw bakken met een totale laad- 
capaciteit van 16 000 ton voortduw de en 
daarbij een snelheid bereikte van 17 
km /uur, is een ontw erp van de rederij.
In nauw e, en voortreffelijke sam enw er
king tussen opdrachtgever en leveran
ciers, waarvan Baan Hofm an B .V . als 
bouw er/sam ensteller mocht optreden, 
heeft de rederij met haar technische staf de 
organisatie van de bouw grootdeels zelf 
ter hand  genom en.

H et casco, m et de volgende hoofdafm e- 
tingen: lengte 40  m, breedte 15 m , holte 
2 ,8 0  m is  door Scheepsw erf Stam i B .V . te 
D ordrecht gebouwd.
De duw boot is uitgerust m et 3 hoofdm oto
ren, fabrikaat M .A .K ., type 6M U 452A K , 
elk 1800 pk bij 500 om w /m in.
G enoem de m otoren zijn luchtgestart en 
direkt om keerbaar.
De 3 stuks electrisch aangedreven com 
pressoren voorzien de 3 luchtflessen van 
startlucht.
In de ruim e m achinekam er zijn tevens 
twee generatorsets opgesteld, bestaande 
uit Scania Vabis dieselm otoren, type 
D S14A 01, met Jeum ont Schneider gene
ratoren , 200 KvA, 220/380 V - 50 Hz. 
De overbrenging naar de drie schroeven 
geschiedt via K uiper-reductiekasten. De 
draairichting van de 3 schroeven, fabri
kaat O sterm an, is rechts.
Ter verkrijging van de optim ale w end
baarheid zijn per schroef 2 stuks hoofdroe
ren en 2 stuks flankingroeren geïnstal
leerd.
De hydraulische stuurm achines zijn van 
het fabrikaat Stork-Jaffa.
Het dekhuis, dat accom m odatie b iedt aan 
20 bem anningsleden, is ter verkrijging 
van de uiterste leefbaarheid flexibel opge
steld, terwijl aan de geluidsisolering met 
succes bijzondere aandacht is besteed.
De stuurhut, welke praktisch analoog is 
aan de duw boot W illem  B arendsz, is u it
gerust met de navolgende bedieningsor-

ganen/instrum enten. aangebracht op 3 
consoles en een bovenpaneel.
De bediening van: de stuurm achines, die 
elektrisch/pneum atisch de hoofdroeren 
aandrijven, dito voor de flankingroeren, 
koproeren, koersautom aat, de toerenver- 
stelling der hoofdm otoren, de enkel en 
drietonige fluit d .m .v . een pedaal, de 
zoeklichten, de boordom roep, radarinstal- 
latie, dubbel uitgevoerd, de twee m ari- 
fooninstallatie’s en gesloten m obilofoon
net, schakelknoppen der navigatielichten, 
het optisch sein voor BB-wal varen, de 
blokkeerinrichting van de flankingroeren, 
het strijken en toppen van de hoofdm ast, 
vallen van de respectievelijke BB en SB 
ankers, de alarm installatie der m achineka
m er en m achinistenhut, de radio, de in
strum entenverlichting en de blauwe vlag 
installatie.
Het aflezen van: toerenaanw ijzers, boch- 
taanw ijzers, de roerstandaanw ijzers van 
hoofd-, flanking- en koproeren, de wind- 
snelheidsm eter, de tijd en echolood.
Het w aarnem en van: de controlelam pen 
van de navigatielichten en de signaallam - 
pen van het w aarschuw ingspaneel, t.b .v . 
m achinekam er.

De product-carrier D irk Jacob, gebouwd 
bij V erolm e Scheepsw erf A lblasserdam  
B .V ., onder bouw num m er 897, in  op 
dracht van N ordische Reederei-Gesell- 
schaft Jacob mbH & Co. P rodukten- 
carrier K G ., F lensburg, werd op 30 
decem ber 1976 te IJsselm onde overge
dragen.

Enkele hoofdgegevens zijn:
Lengte over alles: 170.668 m . , lengte tus
sen de loodlijnen: 163.500 m ., breedte 
hoofddek 25.908 m ., holte hoofddek: 
15,65 m ., diepgang: 11.80 m ., proef- 
tocht-snelheid: 16.0 k n ., dead-weight: 
33 .700  ton.
De hoofdm otor van het fabrikaat SUL- 
ZER, levert 12850 BH P bij 128 om w /m in. 
De produkt-carrier is ontw orpen voor het 
vervoer van geraffineerde olieprodukten. 
H et ladingsysteem  is dan ook dusdanig 
uitgelegd dat 10 verschillende soorten la
ding tegelijk vervoerd kunnen w orden en 
dat zij ook bij het laden en lossen van 
elkaar gescheiden blijven.
Het schip is verdeeld in 24 tanks, te  weten 
8 m iddentanks en 16 zijtanks. Een tank is 
tevens geschikt om  de afval in op te slaan, 
welke ontstaat bij het schoonm aken van de 
tanks.
Het gehele ladingsysteem  is vanuit de 
lading-controlekam er, welke op de pom p- 
kam er geplaatst is, hydraulisch op af
stand bedienbaar.

Het schip is geklasseerd bij L loyd 's Regis
ter o f  Shipping en voldoet aan de eisen van 
See- B erufsgenossenschaft.
De gehele akkom m odatie is boven de ma
chinekam er op het achterschip onderge
bracht en geschikt voor 37 personen. Ie
dere hut heeft zijn eigen douche en toilet, 
met uitzondering van de 6 extra m ensen 
v oo rde  vaart door het Suez-kanaal, welke 
in één hut zijn ondergebracht.
Om  een zo rustig m ogelijke akkom m oda
tie te verkrijgen, is de m achinekam er- 
schacht geheel gescheiden van de ak
kom m odatie.

Op 28 decem ber 1976 vond te Am sterdam  
de doop en overdracht plaats van het m .s. 
H appy Runner, een zusterschip van de 
H appy R ider.
Beide schepen zijn speciaal gebouw d voor 
het vervoer van zware lading. V oor een 
uitgebreide beschrijving en fo to’s wordt 
verw ezen naar 'S ch ip  en W erf’ no. 14 van 
9 ju li 1976, blz. 434/435. Beide schepen 
werden gebouw d door de A m hem sche 
Scheepsbouw  M aatschappij, één van de 
drie w erven van de Rijn-W aal G roep. 
Nadat de H appy Runner  was gedoopt door 
mevrouw F. Ym ker-Heijnen werd tijdens 
een rondvaart op het Y de vlag verw isseld 
en het schip overgedragen aan de M am
m oet Shipping C om pany, die het precies 
een jaar tevoren op 29 decem ber 1975 bij 
de ASM  had besteld.

Verkochte schepen
Via bem iddeling van Supervision 
Scheepsvaartbedrijf te Rotterdam , zijn 
onderstaande schepen verkocht: 
m otorkustvaartuig Favoriet, toebehorend 
aan Shipping Com panny De Favoriet
B .V ., Rockanje, naar Panam a, gebouwd 
in 1957, 780 tdw , singledecker, uitgerust 
met een 500 pk Brons hoofdm otor. Het 
schip is herdoopt in Pan I. V erder het 
N ederlandse containerschip G oodwill 
Trader, eigendom  van de Rederij A m old 
H off B .V . te R otterdam , verkocht naar 
Cyprus, gebouw d in 1961 te G roningen, 
925 tdw , uitgerust met een M .A .N . 
hoofdm otor van 1 165 pk. De overdracht 
heeft inm iddels te Rotterdam  plaatsge
vonden en het schip is herdoopt in H ela- 
neh.

Door bem iddeling van het M aritiem  Bu
reau J. E. den Brave B .V . te A m sterdam  
werden in 1976 de volgende schepen ver
kocht.
Arabian express (ex Chiron) bouw jaar  
1960, 4793 tdw ., naar Venezuela. 
Pollendam , bouw jaar 1956, 1530 tdw. 
naar G riekenland.
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Caranam, bouw jaar 1953, 675 tdw. naar 
Libanon.
Herms-S, bouw jaar 1954, 690 tdw. naar 
Libanon.
H ermes-l, (ex Mare L iberum ), bouwjaar 
1952, 845 tdw. naar Griekenland. 

Provincia (ex Clothilda), bouwjaar 1952, 
429 tdw. via Gibraltar naar Iran.
Stadt Elm shorn, bouwjaar 1959, 354 tdw. 
naar Suriname.
Kate, bouwjaar 1962, 475 tdw. naar G ra
nada (W .I.).
Hoop, bouwjaar 1962, 984 tdw. naar P a
nama.
Tug-Fredecor, bouwjaar 1963 alsm ede 8 
sleepboten van 200-400 bhp naar Iran. 
Floating Dock, no. VI, cap. 7200 ton, 
naar W. Duitsland.
Floating D ock no. II, cap. 5300 ton, naar 
W. Duitsland.
Antaris, bouw jaar 1969, 3000 tdw. van 
Brazilië naar India.
Andromeda, bouwjaar 1957, 833 tdw. 
naar Libanon.
Aiglon, bouwjaar 1955, 472 tdw. naar Pa
nama.

Via bem iddeling van Supervision Ship
ping & Trading Company, Rotterdam , is 
het motorkustvaartuig 'Herman Bode- 
w es’, eigendom  van Rederij ’H erm an Bo- 
dew es’ te Hoogezand verkocht naar Pa
nama, gebouwd in 1965 door Bodewes 
Scheepswerven te M artenshoek, open- 
shelterdeck type met een draagvermogen 
van 1 168 ton en uitgerust met een Deutz 
hoofdm otor van I 060 pk.
De overdracht heeft inmiddels te Rotter
dam plaatsgevonden, waarbij het schip 
herdoopt is in 'Rena-Z ' .

Derde duwvaartsliiis Volkerak in ge
bruik
Op 14 januari werd de derde schutsluis in 
het complex Volkeraksluizen in gebruik 
genomen. D eze sluis, gebouwd voor de 
passage van duw vaartkonvooien, is even
als de twee bestaande sluizen 320 m eter 
lang en 24 m eter breed. In tegenstelling 
met de twee andere sluizen, die in 1967 in 
gebruik werden gesteld, heeft de nieuwe 
schutsluis geen tussenhoofd.
De derde duwvaartsluis was nodig voor 
regelmatig voorkom ende periodes van 
grote drukte op deze scheepvaartroute, die 
vooral gericht is op België. Met de bouw 
van de nieuwe schutsluis is in 1967 be
gonnen.

Sigm a-Coatings B .V .
Sigm a Coatings Inc., Houston U .S .A .

heeft onlangs de overnam e b ek e n d  ge
m aakt van de A m erikaanse verffabriek  
Standard Paint -  V arnish C o m p a n y  in 
Harvey, Louisiana.
De Sigm a groep beschikt r e e d s  over 21 
productie eenheden in E u ro p a , A ustralië, 
Brazilië, India, Japan, N ig e r ia , Pakistan, 
Surinam e, Thailand, Z u id -A fr ik a  en le
vert haar producten ov er de g e h e le  wereld 
via 125 distributie- en se rv ice  cen tra .
De investeringen van d e  groep in  research 
zijn aanzienlijk en, in nauw e sam enw er
king met het research centrum  v a n  de verf- 
groep in B russel, w orden  sn e l vorderin
gen gem aakt met de ont w ikkeli n g  van kos
tenbesparende coatings, die v o o ra l  toege
past zullen w orden in  de sc h ee p v aa rt, 
offshore constructies en co n tru c tie b e -  
drijven.

Shell T ankers en het ’m a r it ie m e  p lan ’
N aar aanleiding van b erich ten  in  de pers 
over nieuw bouw plannen van S h e ll T an
kers B .V ., deelt deze m aatschapp ij het 
volgende mee: 'O n d e r  het ’m aritiem e 
p la n ’ van de N ederlandse re d e rije n  die 
m enen in de toekom st h u n  v lo o t te  moeten 
herstructureren, een p rin c ip e-aan v raag  
voor subsidie indienen voor 1 oktober 
jl. Ook Shell Tankers B .V . heeft een 
dergelijke aanvraag inged iend  v o o r  3 a 4 
produktentankers van o n g e v e e r  30.000 
ton.
Het gaat daarbij dus u its lu ite n d  o m  de be
slissing van de overheid  of, b ij eventuele 
toekom stige verjonging van d e  Shell- 
vloot, wij aan de su b sid ie reg e lin g  voor de 
N ederlandse scheepvaart k u n n e n  deelne
men. In het bevestigende g ev a l za l de K o
ninklijke/Shell overw egen o f  h e t  verant
woord is 3 a 4 p ro d u k ten tan k ers  onder 
N ederlandse vlag te b rengen , ’

Uit: S h e l l  Venster

Bodem onderzoek in zee tu s s e n  Aruba 
en Curagao
De regering van de N e d e rla n d se  Antillen 
heeft op 16 decem ber j l .  bekendgem aak t 
dat een overeenkom st is o n d e rte k en d  met 
de 'Seagap groep ' voo r u its lu ite n d  geofy
sisch onderzoek van d e  z e eb o d e m  tussen 
de eilanden A ruba en C u ra fa o .
De ’Seagap groep’ bestaat u i t  G etty Oil 
C om pany, A gip S .P .A . , H isp a n ic a d e  Pe- 
tróleos S .A . en P hillips P e tro le u m  Com 
pany. G etty  O il is aan g ew ezen  als de uit
voerende m aatschappij. V o lg e n s  de over
eenkom st moet de ’Seagap  gr° e p ’ vóór 16 
m aart 1977 beginnen m et het onderzoek . 
Bovendien heeft de ’S eagaP  g ro e p ’ in
gaande de dag van o n d e r te k e n in g  een 18 
m aanden durende op tie  voo t e x p lo ra tie  in

25 blokken van ongeveer 95 v ierkante me
ter in een bepaald zeegebied tussen Cura- 
fao  en Aruba.

E gyptisch-N ederlands servicebedrijf 
vestigt zich aan Suezkanaal
Als eerste buitenlandse onderneming 
heeft de N ederlandsche Standard Electric 
Mij B .V . te Den Haag vergunning gekre
gen tot vestiging in de Suezkanaalzone. 
Sam en met een dochterondernem ing van 
de Suez Canal A uthority heeft N SE M  on
langs een bedrijf opgericht, dat technische 
service op het gebied van com m unicatie-, 
intercom - en navigatieapparatuur gaat ver
lenen aan schepen die door het kanaal va
ren. Deze service betreft alle typen  en 
m erken apparatuur.
H et nieuw e bedrijf, Suez Electronics, 
heeft voor deze activiteiten in de kanaal
zone de exclusieve rechten verworven. 
H et onderzoekt nu ook de afzetm ogelijk
heid van com plete installaties.
Suez E lectronics heeft w at betreft de tech
nologische en service know -how  een 
overeenkom st gesloten m et NSEM - 
dochter Ships Radio Service te Schiedam , 
om dat dit servicebedrijf m et een dertig ja
rige internationale ervaring op het gebied 
van system en voor scheepsnavigatie en 
com m unicatie op  deze m arkt een vooraan
staande plaats inneemt.
Suez Electronics heeft al m et een  aantal 
fabrikanten in Europa serviceovereen- 
kom sten gesloten voor de levering van 
reserveonderdelen, zodat het bed rijf als 
hun vertegenw oordiging kan gaan  op
treden.
H et hoofdkantoor van Suez E lectron ics is 
gevestigd in Port Sald, voorts zijn w erk
plaatsen ingericht in Port Tew fik (Suez) 
en in A lexandrië, de grote in- en uitvoer- 
haven van Egypte.

B P in onderhandeling over d eelnam e in 
offshore dienstverlening
B P is met BOC (British O xygen Cy. L td .) 
in een vergevorderd stadium  van onder
handeling over een 25%  deelnam e in 2 van 
B O C ’s dochterm aatschappijen, t.w . BOC 
Subocean Services Ltd en BO C S ubocean 
Services Inc.
Deze BOC dochters verrichten overal ter 
wereld las- en reparatiew erkzaam heden 
onder w ater, volgens een gepatenteerd  
systeem . Sinds 1973 hebben deze m aat
schappijen voortdurend gew erkt aan m e
thoden voor het lassen onder w ater op 
steeds grotere diepten, o .m . om  aan  de 
toekom stige eisen in het N oordzee-gebied  
en elders te  kunnen voldoen.
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