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’Regeringen verergeren de crisis’

In Londen heeft medio oktober het Inter
national Maritime Industry Forum (IMIF) 
in een uitvoerig memorandum een nieuw 
woord van waarschuwing gericht tot die 
overheden welke door ongebreidelde 
steunmaatregelen aan hun nationale 
scheepsbouw en scheepvaartindustrie 
doorgaan om de toch al zo ernstige we
reldcrisis nog omvangrijker en langduri
ger te maken. Het IMIF is samengesteld 
uit prominente persoonlijkheden uit de 
tankvaart, de bankierswereld, de scheeps
bouw en de grote oliemaatschappijen. Al 
eerder had het forum zijn grote bezorgd
heid over de gang van zaken uitgesproken, 
het feit dat diverse rijksoverheden hun 
steunprogramma’s eerder versterkt dan 
verzwakt hebben, is er de aanleiding toe 
geweest om opnieuw de wereldopinie te 
benaderen. ’Weest u toch voorzichtig’, zo 
is de essentie van de waarschuwing, ’als u 
niet onmiddellijk met deze maatregelen 
ophoudt, worden er heel grote brokken 
gemaakt’. Het forum voorziet dat er zich 
dan ’dramatische wijzigingen' zullen 
voordoen in de gehele structuur van het 
eigendom, het beheer en de exploitatie 
van de vrije wereldscheepvaart; met an
dere woorden, er zal geen vrije wereld
vaart meer bestaan.
Het is jam m er dat de landen waarvoor 
deze waarschuwing in de eerste plaats be
stemd is nauwelijks of in het geheel niet tot 
publicatie daarvan in hun media zullen 
overgaan. Het forum noemt met name het 
Oostblok en de ontwikkelingslanden, 
waar nog altijd rustig wordt doorgegaan 
met de uitbreiding van de nieuwbouwca- 
paciteit. Voor de Oostbloklanden geldt 
daarbij het criterium, dat de schepen, die

men van alle kanten op de gevestigde in
ternationale lijnen afstuurt, op nationale 
werven moeten worden gebouwd, ook al 
loopt er in deze programmering wel eens 
iets mis, zoals wij dezer dagen hebben 
kunnen constateren uit het feit, dat Polen 
in het dure Westen nieuwbouw gaat be
stellen, omdat de eigen werven propvol 
zijn. Wat in het Oosten gebeurt draagt een 
dubbel risico in zich. In de eerste plaats zal 
de vergroting van de eigen scheepsbouw- 
capaciteit het mondiale probleem in deze 
sector intensiveren: het is immers voor de 
hand liggend, dat het Oostblok de nieuwe 
hellingen niet alleen wil bestemmen voor 
de bouw van eigen schepen, maar dat er 
wel degelijk zal worden uitgezien naar be
stellingen uit het valuta-harde buitenland, 
waarvoor Russen en anderen dan best wel 
een ’leuke’ prijs willen berekenen. Het 
tweede gevaar van de nieuwbouw in het 
Oosten ligt op het terrein van de scheep
vaart. De schepen, voornamelijk lijn vaar
tuigen, moet emplooi worden verschaft op 
de lucratieve trades, en de sombere con
clusie die men moet trekken, luidt dan 
ook, dat de Sowjet-Unie er niet aan denkt 
om in te binden, maar nog wel even door 
zal gaan met de penetratie op basis van 
vrachtonderbiedingen.

Maar wat in de ontwikkelingslanden -  
sommige althans -  aan de gang is, is in 
wezen niet minder ernstig. Hier zoekt men 
het voornamelijk in de vlagprotectie, 
waarvan de laatste maanden weer tal van 
nieuwe voorbeelden aan het licht zijn ge
komen. Het denken is daarbij in de rich
ting van de controversiële UNCTAD- 
Gedragscode voor de Lijnvaartconferen-

ces met de daarin gespecificeerde 
ladingverdeel-formule. De betrokken 
ontwikkelingslanden menen, dat zij, wan
neer zij gerechtigd zijn tot het vervoer van 
veertig procent van het eigen import- en 
exportvolume, best wat extra schepen 
kunnen gebruiken. Het mooiste zou dan 
nog zijn, als zij deze vaartuigen op de 
tweede hands-schepenniarkt kochten, 
hoewel ook dit niet ideaal is, maar veel 
van deze landen geven er 0111 principiële 
redenen, die overigens wel wat met pres
tige zullen samenhangen, de voorkeur aan 
om nieuwbouw te bestellen. De vicieuze 
cirkel sluit zich, wanneer scheepsbouw- 
landen in het westen, die dringend om 
orders verlegen zitten, de betrokken ont- 
wikkelingsnaties -  die het natuurlijk fi
nancieel niet te breed hebben -  terwille 
zijn met allerlei prijs- en kredietfacilitei
ten. Ook daarvoor wordt gewaarschuwd 
in het document van het IMIF, maar het is
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W eer een feestelijke overdracht van een pas gebouwd schip. Moeten wij eigenlijk wel zo 
blij zijn?

de vraag of er ergens tegen dit verschijnsel 
daadwerkelijk zal worden opgetreden. 
W aar we ook om ons heen kijken, we zien 
toch overal, ook in ons eigen land, dat 
regeringen er maar al te graag bij zijn om 
deze zogenaamde jonge naties tegen zeer 
aantrekkelijke voorwaarden al datgene te 
bieden wat zij hebben willen. Daarbij 
gelden geen motieven van wat deze landen 
straks met hun nieuwe tonnage gaan doen, 
en of dit weer ergens schadelijk voor de 
scheepvaart van het scheepsbouwland zal 
zijn.
Zijn wij goed ingelicht, dan heeft minister 
Lubbers destijds de Egyptenaren zelfs een 
heel schip aangeboden, als zij er vier bij 
ons wilden laten bouwen. Sterker, als één 
land oni principiële redenen inderdaad zou 
weigeren zijn medewerking te verlenen 
aan de bovenmatige uitbreiding van de 
vloot van een onlwikkelingsnatie, dan zou 
een ander land onmiddellijk de betrokken 
order in de wacht slepen. En dat zou dan 
weer aanleiding geven tot allerlei vragen 
van boze vakbonden en parlementariërs 
over de gemiste kansen van werkgelegen
heid.

Toch aarzelt het International Maritime 
Industry Forum niet om zijn waarschu
wing luide te doen klinken. Het heeft be
rekend, dat wanneer de wereld- 
scheepsbouwcapaciteit op haar huidige 
sterkte van 20 miljoen brt. per jaar wordt 
gehandhaafd (terwijl in het Oosten en in de 
ontwikkelingslanden dus juist wordt uige- 
breid!), er in de periode 1978 tot 1985 
voor het kolossale bedrag van 49 miljard 
dollar aan rechtstreekse financiering van 
nieuwbouworders moet worden bijgepast.

Wie al dat geld moet opbrengen is niet 
duidelijk; zeker zal het echter voor een 
belangrijk deel op de schouders van de 
gemeenschap komen te drukken. Het jaar
tal 1985 is niet willekeurig gekozen. Het 
IMIF gaat er op grond van de jongste ge
gevens van uit, dat het surplus in de tan- 
kervloot in 1980 nog tussen de 45 en 90 
miljoen dwt zal liggen; vijfjaar later kan er 
echter sprake zijn van een tekort variërend 
van 45 tot 85 miljoen ton; aangenomen 
althans, dat er in de periode tot rond 1980 
niet wordt bijgebouwd of dat er zich geen 
belangrijke wijzigingen in het vervoerspa

troon zullen voordoen. Een hoofdstuk 
apart vomen daarbij de stijgende exploita
tieverliezen in de tankvaart. IMIF gelooft, 
dat deze dit jaar wereldwijd op 450 mil
joen dollar zullen uitkomen, maar dat zij 
in 1980 wel eens gestegen kunnen zijn tot 
een fabelachtige twee miljard dollar. 
W anneer nu regeringen maar doorgaan 
om nieuwbouw aan te moedigen, dan kan 
er een ernstige geldkrapte ontstaan voor 
maritieme projecten die werkelijk steun 
behoeven.

Gezien tegen deze achtergrond is het inte
ressant, dat een Nederlandse reder kortge
leden heeft aangedrongen op meer finan
ciële steun van de rijksoverheid. Deze 
steun moet dan worden gezien los van de 
regeling van de investeringspremies, 
welke theorie tot medio volgend jaar van 
kracht blijft. Deze reder stelt, dat het grote 
verschil in de exploitatiekosten (vooral de 
kosten van bemanning) tussen een schip 
onder Nederlandse vlag en een onder de 
vlag van een land dat de toepassing van de 
arbeidsvoorwaarden van de ITF mogelijk 
maakt, ten zeerste in het nadeel van onze 
koopvaardij werkt. De consequentie van 
het ongunstige kostenniveau van de in 
Nederland geregistreerde vloot is de ge
stadige daling van haar betekenis, zowel 
absoluut als relatief. Haar aandeel in de 
totale wereldtonnage is sinds 1970 gehal
veerd. De reder zegt, dat deze betreu
renswaardige ontwikkeling tot staan kan 
worden gebracht door van gemeenschaps- 
zijde aan de Nederlandse scheepvaart 
enige materiële steun te verlenen in de 
exploitatiesfeer, los van de regeling voor 
de investeringspremies. Hij meent voorts, 
dat de Nederlandse rederijen geen 
schroom behoeven te voelen bij hun appèl 
op de gemeenschap. De internationale 
kostenverschillen zijn zo pregnant, dat er 
geen langdurige studies nodig zijn om de 
vorm en de omvang van de steunverlening 
vast te stellen. Het is echter onmiskenbaar 
zo, dat wederom een financiële kunst
greep moet worden verricht om een be
staande bedrijfstak gaande te houden. Het 
zal echter bekend zijn, dat een dergelijke 
steun kan bijdragen tot het proces, waarbij 
onze scheepvaart langzamerhand een uit
sluitend staatsbezit dreigt te worden.

De J.



Manoeuvreerproeven met een tweetal schepen van 
de Kleine Handelsvaart*)

door Ir. C. C. Glansdorp**)

Samenvatting

In dit rapport wordt de uitvoering van een aantal manoeuvreerproeven met schepen van 
de Kleine Handelsvaart tijdens de proeftocht beschreven.
Het betreft hier een tweetal zusterschepen. De proeven zijn uitgevoerd met scheepsappa
ratuur.
De resultaten van de proeven werden beoordeeld met het oog op:
(i) nautische bruikbaarheid aan boord ten dienste van de navigator, dus de mogelijk

heid om met de scheepsapparatuur de gegevens voor het manoeuvreerboek te be
palen,

(ii) bruikbaarheid als input- c.q. vergelijkingsmateriaal voor de constructie c.q. 
toetsing van een mathematisch model t.b .v . een shiphandling simulator als 
trainingsfaciliteit voor scheepsofficieren.

De conclusie wordt getrokken dat, mits de organisatie van de proeftocht goed is, men 
bruikbare manoeuvreergegevens kan verzamelen, die voldoende nauwkeurig zijn om de 
operationele gegevens voor het manoeuvreerboek vast te stellen. Rekening houdend met 
de nauwkeurigheid van de metingen kunnen de proeftochtmetingen mede gebruikt 
worden als vergelijkingsmateriaal voorde uitkomsten van een theoretische simulatie van 
de manoeuvreerbaarheid van deze schepen. De nauwkeurigheid van de resultaten zal in 
het algemeen niet voldoende zijn om met succes een ’modelmatching’ techniek toe te 
passen ter verkrijging van coëfficiënten in een mathematisch model.

1. Inleiding

De Koninklijke Nederlandse Redersvereniging heeft het labora
torium voor Scheepsbouwkunde van de afdeling der 
Scheepsbouw- en Scheepvaartkunde van de Technische Hoge
school Delft verzocht manoeuvreerproeven uit te voeren tijdens 
de proefvaart van een aantal schepen van de Kleine Handelsvaart 
met het doel in de praktijk na te gaan of de verwachting gerecht
vaardigd was dat tijdens de proefvaart bruikbare gegevens over 
de manoeuvreerbaarheid kunnen worden verkregen.

Daarnaast leek het raadzaam na te gaan of de verzamelde meet
gegevens van voldoende kwaliteit zijn om coëfficiënten van een 
vereenvoudigd mathematisch model te schatten o f te berekenen 
ten behoeve van een trainingssimulator. De directies van enige 
Rotterdamse rederijen werden bereid gevonden tijdens de proef
tocht van een drietal schepen, die door hen berederd zullen 
worden, tijd te reserveren om metingen te doen.

In het bijzonder ging het erom de voorstellen die de Scheepvaart
inspectie bij brief van 11 oktober 1974 aan de leden van de 
nationale werkgroep Navigatie had doen toekomen, ten aanzien 
van vorm en inhoud van de door haar vereiste manoeuvreergege
vens te toetsen op uitvoerbaarheid. De Scheepvaartinspectie 
heeft met de bijlagen bij bedoelde brief uitvoering gegeven aan 
resolutie A .209(VII) van de IMCO, aanvaard op 12 oktober 
1972, door het opstellen van een manoeuvreerstaat.

Op grond van deze manoeuvreerstaat en de wens meer over de 
manoeuvreereigenschappen te weten te komen ten behoeve van 
simulatorwerk werd een meetprogramma opgesteld. Dit meet
programma werd verdeeld over een drietal zusterschepen n.1. 
Teil, Barendsz en Veerhaven met dien verstande dat de volgens

de manoeuvreerstaat verplichte proeven door ieder schip dien
den te worden uitgevoerd.

Doordat gemeend werd dat het weer te ongunstig was zijn met de 
Teil geen manoeuvreerproeven gehouden.
Op 25 maart 1975 werd de proeftocht met de Barendsz gehouden. 
Op 15 april 1975 werd de proeftocht met de Veerhaven uitge
voerd.

2. Scheepsgegevens en uitgevoerde metingen

De hoofdafmetingen van de schepen zijn in tabel 1 vermeld. 

Tabel 1: Hoofdafmetingen der onderzochte schepen

Loa 81,70 m
Lu 74,50 m
Bos 14,00 m
H 6,45 m
Tont 5,38 m
D.W. 3000
APK 2450
Roeroppervlak 7,6  m
Dprop 2,4 m
\ onlw. 4020 m

De diepgangen van de beide schepen tijdens de proefvaart zijn af 
te lezen uit tabel 2.

*) Rapport nr. 424 van het Laboratorium voor Scheepsbouw
kunde T .H . Delft, aug. 1975.
**) Thans verbonden aan het Ned. Mar. Instituut te Rotterdam.
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Tabel 2: Diepgangen en deplacement tijdens de proefvaart Tabel 4 geeft een overzicht van de proeven met de Veerhaven:

Tabel 4: Proeftochtprogramma Veerhaven

Opm.

Barendsz Veerhaven
Tv 2,03 m 2,21 m
Ta 3,51 m 3,66 m
I yem 2,77 m 2,935 in
4 1880 mJ 2020 m 3

In de tabellen 3 en 4 is een overzicht gegeven van de uitgevoerde 
proeven. Tevens is aangegeven in welke figuur de resultaten van 
de betreffende proeven grafisch zijn weergegeven. Tenslotte is er 
een kolom waar opmerkingen t.a.v . de proeven in zijn opgeno- 
rnen.
In tabel 3 is het proevenschema met de Barendsz gegeven. 

Tabel 3: Proeftochtprogramma Barendsz

Opm.

verplicht
verplicht
verplicht

Proef

Aanloop-
snelheid

(kn) Roerhoek (°)
Fig.
no.

draaicirkel 13 SB a/b 1
draaicirkel 13 BB a/b 2
crashstop 13 - 3
draaicirkel 4V l SB a/b 4
draaicirkel 4'/2 BB a/b 5
draaicirkel 13 SB 20 6
draaicirkel 13 BB 20 7
draaicirkel 13 SB 10 8
draaicirkel 13 BB 10 9
zigzagproef 13 20/20 10
uitloopproef 13 - 11

Proef

Aanloop-
snelheid

(kn) Roerhoek(°) Fig.no

draaicirkel 13 SB a/b 12
draaicirkel 13 BB a/b 13
crashstop 13 - 14
draaicirkel 13 SB 20 15
stutproef 13 SB a/b 16
stutproef 13 BB a/b 17
zigzagproef 13 10/10 18
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3. Uitvoering van de metingen en gebruikte apparatuur

Dc metingen zijn uitgevoerd op de Eems op gemiddeld 15 m 
water, dooreen meetploeg die uit 2-4 personen bestond, afhanke
lijk van de proef.
W aarnemingen werden visueel gedaan, iedere 5 seconden, na het 
begin van de proef op commando van een fluittoon van een 
claxon die door een accu werd gevoed en geregeld door een 
oscillator en teller.
De volgende instrumenten zijn gebruikt (zie tabel 5). Tevens is 
opgenomen wat de afleesnauwkeurigheden zijn:

Tabel 5: Gebruikte scheepsinstrumenten en afleesnauwkeu- 
righeid

signaal instrument
koers gyrokompasrepeater

roerhoek roerhoekstand-aanwijzer
rpm tachometer

snelheid EM-log

afleesnauwkeurigheid
±  1°

±  3°
±  5
±  '/2 kn

Tijdens de uitvoering van draaicirkelproeven werd met behulp 
van de radar een schatting gemaakt van de diameter. Tijdens de 
stopproeven werd de weg bepaald door het werpen van blokken 
vanaf de bak in het water.
Iedere keer als een blok de brugvleugel passeerde werd een nieuw 
blok te water gezet (de z.g. 'Dutch log’-methode).
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De weersomstandigheden op de proeftochten zijn in tabel 6 
weergegeven:

Tabel 6: Weersomstandigheden op de proeftochten

datum windkr. windrichting zeeconditie
25 maart 1975 BF 6 NNW golvend
15 april 1975 BF 3 WNW vlak

Tijdens de proeftocht met de Barendsz werkte het EM-log niet, 
waardoor geen snelheidswaamemingen werden gedaan. Op de 
proeftocht met de Veerhaven bleek dat er geen blokken aanwezig 
waren voor de bepaling van de stopweg.

De organisatie van de proeftochten liet te wensen over. Op de 
Barendsz was het draaiboek voor de proeven niet compleet en er 
was te weinig tijd gepland om proeven die niet naar behoren 
waren uitgevoerd, te kunnen overdoen. Op de Veerhaven was 
van een goede organisatie geen sprake en bleek dat door slechte 
coördinatie lange wachttijden optraden.
Hierdoor kon van het voorgenomen programma minder worden 
uitgevoerd dan gewenst was. De omstandigheden waarin de 
meetploeg moest werken waren moeilijk.

£■oro
O»
.6

I-X

tijd min.

Fig. 8 Fig.9
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4. Resultaten van de meting

In fig. I t/m 11 zijn de resultaten van de Barendsz grafisch 
weergegeven.
In fig. 12 t/m 18 zijn de resultaten van de Veerhaven grafisch 
weergegeven.

4.1. Draaicirkelproeven c
sXJni

In tabel 7 zijn de draaitijden en snelheden van de draaicirkelproe- □>
ven opgenomen. -

inbaB
o

In fig. 19 zijn de draaitijden uitgezet. Opvallend is de grote k
spreiding bij roerhoeken van 20° en 10° in draaitijden en de zeer 
kleine spreiding bij proeven met het roer aan boord.
Dit kan worden verklaard door:
(i) het aan boord instellen van de roerhoek is eenvoudig en 

reproduceerbaar,
(ii) andere roerhoeken exact instellen is minder eenvoudig en 

niet reproduceerbaar. Het instellen van een zelfde nominale 
roerhoek over bakboord en over stuurboord levert andere 
effectieve roerhoeken op, daar het schip rechtuit vaart met 
een roerhoek die ongelijk nul is.

Stel dat deze roerhoek 2° is, dan is het verschil in scheepsrespons 
tussen 33° en 37° effectief roer gering bij nominaal 35° roer.
Het verschil in respons tussen 12° en 8° roer is echter groot, als 
men uitgaat van een nominale roerhoek van 10°. Fig. 12

Tabel 7: Draaitijden en snelheden voor cirkelproeven

Fig. no. Roerh. 10° 90°
Draaitijden

180° 270°
1 SB a/b 9 49 1.32 2.18
2 BB a/b 8 49 1.32 2.18
6 SB 20 14 56 1.40 2.27
7 BB 20 17 1.09 2.05 3.05
8 SB 10 22 2.25 4.50 7.30
9 BB 10 22 1.45 3.35 5.20

12 SB a/b 9 0.50 1.38 2.26
13 BB a/b 11 0.50 1.35 2.20
15 SB 20 11 1.18 2.30 3.46

Snelheden
360° 10°

OcO' oc o o 270° 360° D rad

3.08 — — - - - 280
3.06 — — — - - 280
3.15 — — - — - 430
4.08 - — - - - 460

10.55 — - - - - 890
7.15 — — — - - 850
3.15 14.8 13.5 1 1.3 10.1 9.1 300
3.02 13.0 9.0 6.5 5.7 5.1 320
4.59 15.3 15.0 14.5 14.2 15.0 -

snelheid
koers
toerental

HARD SB "VEERHAVEN"
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Uit fig. 19 blijkt echter dat de SB 20 proef bij de Barendsz zo ver Tabel 8: Stationaire koershoeksnelheden in een draaicirkel 
buiten het verwachtingspatroon ligt, dat het vermoeden gerecht-
vaardigd lijkt dat er 30° roer is gegeven. Op grond van het feit dat Roerhoek r t 360
er te weinig gegevens beschikbaar zijn om onderscheid te maken
tussen bakboord en stuurboord, zijn de draaitijden gemiddeld (zie a/b 1.96 % 3.04 m
de stippellijnen in fig. 19). Wordt van deze gemiddelden uitge 20 1.37 aU 4.23 m
gaan dan is de uiteindelijke koershoeksnelheid als in tabel 8 te 10° 0.72 % 8.20 m
berekenen. (30°) 1.90 % 3.09 m

Fig.14

De snelheidsmetingen in draaicirkels moeten als zeer onbe
trouwbaar worden gekwalificeerd, gezien het zeer ingewikkelde 
grenslaagprofiel van de stroming om de draaiende scheepsromp 
waarin de opnemer voor het EM-log staat opgesteld. In fig. 20 is 
een schatting van het verloop van de snelheden gegeven in 
fracties van de aanloopsnelheid als functie van de koersverande
ring.

Per draaicirkel kunnen nu gemiddelde snelheden worden uitgere
kend voor de eerste draaicirkel, zulks ter vergelijking met de 
radarwaameming.
De uiteindelijke draaicirkel-diameter is ook uitgerekend en ver
meld in tabel 9.

Tabel 9: Draaicirkeldiameter-bepaling

Roerh. t.?60 DleDR D ra d D

a/b 184 S 280 m 290 m 230 m
20 263 S 450 m 445 m 410 m
10 500 S 1020 m 870 m 950 m
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Fig  19

Uit tabel 9 volgt dat de schatting van de snelheidsverliezen 
redelijk geacht moet worden, daar er redelijke overeenkomst is 
tussen de gemiddelde draaicirkeldiameter die bereikt wordt in de 
eerste rondtom en de radarmeting. Al te veel waarde kan echter 
aan al deze zeer globale berekeningen niet worden toegekend.

4.2 . Stopproeven

In fig. 3 en fig. 14 zijn de resultaten van de meting grafisch 
weergegeven. De stopweg van de Barendsz was 485 m, gemeten 
met de Dutch logmethode. Integratie van de snelheid ter bereke
ning van de stopweg bleek niet mogelijk, gezien de afwezigheid 
van het snelheidssignaal.
De stopweg van de Veerhaven was 540 m, bepaald door integra
tie van de snelheid, gecorrigeerd voor stroom. Controle met de 
Dutch log-methode bleek niet mogelijk, daar er geen blokken aan 
boord van de Veerhaven waren.

In tabel 10 zijn de tijden voor het bereiken van stilstand van de 
schroef, voor het bereiken van het maximale achteruit-toerental 
en van stilstand van het schip t.o.v. de wal gegeven:

Tabel 10: Vergelijking van diverse tijden en toerentallen in 
een crashstop

N b EG T n = 0  N aCH tACH tSTOP

Barendsz 310 1.05 -220  1.17 2.22
Veerhaven 310 1.48 -250  -  2.48

De gemiddelde stopweg is ca. 500 m, dat is 6 tot 7 scheepsleng
ten.

4.3. Zigzagproeven

In fig. 10 en fig. 18 zijn de resultaten weergegeven.
De tabel met gegevens t.a.v. doorzwaaihoek en periode kan 
worden opgesteld (zie tabel 11).

Tabel 11: Resultaten van zigzagproeven

Proef doorzwaaihoek periode

20/20 ± 8 °  1.42
10/10 ± 3 °  1.35
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Fig. 20
koersverschil graden

4.4  U itloopproef

5. Discussie

De discussie valt uiteen in drie onderdelen:
(i) van de door de Scheepvaartinspectie verplichte proeven
(ii) andere proeven
(iii) algemene opmerkingen.

(i) Draaicirkels en crashstopproeven
In de volgende tabellen worden de door de Scheepvaartinspectie 
gevraagde gegevens voor de Barendsz en de Veerhaven samen
gevat.
Deze gegevens zijn niet 'bew erkt’ door ze te zien in verband met 
andere proeven en waar dat nodig is te corrigeren met behulp van 
resultaten van andere proeven.
V oorde Barendsz zou de tabel er als volgt uitzien: (zie tabel 12).

Tabel 12: Metingen draaicirkels met roer aan boord Ba
rendsz

In fig. 11 zijn de resultaten weergegeven.
De motor staat na 1.40 m na het begin van de proef stil.
Het minimale toerental blijkt ca. 40 te bedragen.
De uitloopweg bedroeg ca. 770 m.
Opvallend en geruststellend is de overeenkomst van het begin 
van deze manoeuvre met de crashstop. Bij de crashstop wordt bij 
ca. 60 omwentelingen het omkeermechanisme in werking gesteld 
waarna de schroef gaat terugslaan. Bij de uitloopproef bleek dat 
de snelheid bij 40 klappen niet meer voldoende was om een 
machinedrijvend koppel van de schroef te veroorzaken.

4 .5  Stutproeven

De doorzwaaihoek als het schip in een maximale draai wordt 
gebracht en dan met vol tegenroer wordt gestut, bedraagt voor 
draaien over SB 12° en over BB 13° (volgens de fig. 16 en 17).

4.6  Draaicirkels bij zeer langzaam vooruit

De gegevens van deze proeven zijn weergegeven in de fig. 4 en 5. 
De resultaten werden, naar verwachting, behoorlijk beïnvloed 
door de harde heersende wind.
Worden de draaitijden voor een complete draaicirkel gemiddeld 
dan is de gemiddelde draaitijd 555 sec. De snelheid is echter 
13/4.5 =  2.9 lager. Derhalve zou een draaicirkel bij 13 kn dus 
555/2.9 sec. =  191 sec. moeten duren. De gemiddelde tijd bleek 
te zijn 184 sec.
Dit lijkt een aanwijzing te zijn dat het quotiënt tussen koershoek- 
snelheid en scheepssnelheid onafhankelijk is van de scheepssnel- 
heid.
Dit is een bijzonder belangrijk gegeven voor eventuele m odel
vorming daar nu de zgn. dimensieloze 'yaw  rate’ r* — 
als afhankelijke variabele kan worden genomen. ^
Praktisch gezegd: een schip dat op de helft van zijn oorspronke
lijke snelheid vaart in een draaicirkel, heeft twee maal zoveel tijd 
daarvoor nodig als met de oorspronkelijke snelheid.
Hieraan zijn echter praktische grenzen: de oorspronkelijke snel
heid dient zo laag te zijn dat de optredende golfvorming relatief 
klein blijft.

draaicirkel 
roerhoek 

windrichting 
windkracht 

toestand zee 
om w . schroef bij aanvang 

aanvangssnelheid 
aanvangskoers

over BB 
a/b 

NNW 
6

licht golvend 
310 
13.5
332

tijd en snelheid bij een koersverandering van
over BB 

tijd snelh. 
10 
50 

1.32

10
90

180
270
360

voorwaartse verplaatsing 
zijdelingse verplaatsing

2.18
3.06

over SB 
a/b 

NNW 
6

licht golvend 
310 
13.5 
298

over SB 
tijd snelh. 
9

49
1.32
2.17
3.08

V oorde Veerhaven zou de tabel er als volgt uitzien (zie tabel 13).

Tabel 13: Metingen draaicirkel met roer aan boord Veerha
ven

draaicirkel over BB over SB
roerhoek a/b a/b

windrichting WNW WNW
windkracht 3 3

toestand zee vlak vlak
v. schroef bij aan vang HO 300
aanvangssnelheid v . 2 14.5

aanvangskoers 304 302

tijd en snelheid bij een koersverandering van
over BB over SB

tijd snelh. tijd snelh.
10 12 13.1 11 14.7
90 55 9.5 51 13.5

180 1.40 6.3 1.38 11.4
270 2.22 5.6 2.25 10 .1
360 3.02 5.1 3.15 9.2

voorwaartse verplaatsing 
zijdelingse verplaatsing
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Deze gegevens op zich lijken niet voldoende te zijn.
Bij de Barendsz werkte het log niet, waardoor op de radarwaar- 
nemingen t.a .v . de draaicirkeldiameter geen controle kon wor
den toegepast. Bij de Veerhaven zijn geen radarwaamemingen 
t.a .v . de draaicirkelparameters beschikbaar. De navigator is niet 
in staat uit de hier gepresenteerde gegevens essentiële informatie 
te halen.
Vooral de verschillen in scheepssnelheden in een draaicirkel 
varend over BB en SB zullen het de navigator moeilijk maken 
redelijke schattingen te doen.
Het is daarom essentieel dat:
er gezien de nauwkeurigheden van radarwaamemingen en van 
het snelheidsverloop in een draaicirkel, beide gegevens beschik
baar zijn, ter verkrijging van een zo redelijk mogelijke schatting. 
Wenst men hogere nauwkeurigheden dan kan men:

a) de gegevens van draaicirkels bij 20° en 10° gebruiken, ter 
aanvulling en correctie op de a/b draaicirkels, óf

b) zichtpeilingen doen op een voorwerp, waaruit de baan kan 
worden geconstrueerd, óf

c) H1F1X- of Decca-systemen gebruiken ter bepaling van de 
baan van het schip over de grond.

De noodstop-manoeuvre kan volgens de tabellen van de Scheep
vaartinspectie als volgt samengevat worden: (zie tabel 14 en 15)

Tabel 14: Stopproef Barendsz

aanvangssnelheid 13.5
omwentelingen van de schroef 310

stoptijd 2 m 28
stopweg 485 m

aanvangskoers 337
gestopte koers 355

windkracht en -richting NNW 6
zeetoestand licht golvend

Tabel 16: Draaicirkelparameters als functie van de tijd bij 
roer aan boord

tijd koers Ux/Uo X(m) Yuni

0 0° 1 0 0
20 30° .96 27 110
40 70° .84 119 197
60 119° .74 202 204
80 147° .69 278 141

100 186° .65 300 52
120 225° .62 263 -2 5
140 264° .595 189 -6 0
160 303° .59 111 —41
180 342° .58 63 22
188 360° .58 58 53

Uit de constructie van de draaicirkel is nu af te leiden dat de 
transfer 130 m bedraagt, de tactische diameter 295 m , de advance 
200 m en de uiteindelijke draaicirkelstraal 125 m.
De nauwkeurigheid van de berekening is niet groot, daar vooral 
de snelheidsschatting een zeer broze schakel in het gehele proces 
is.
De door de Scheepvaartinspectie gevraagde voorwaartse en zij
waartse verplaatsing is uit fig. 21 af te leiden.

Met een zorgvuldige uitvoering van de proeven en waar nodig 
extra informatie t.a.v . lengtematen is het mogelijk de door de 
Scheepvaartinspectie vereiste gegevens te verzamelen.
De nauwkeurigheid is laag, maar voor de navigator zeer waar
schijnlijk bruikbaar.

Y
BEREKENDE DRAAICIRKEL SB A /B

Tabel 15: Stopproef Veerhaven

aanvangssnelheid 13.8
omwentelingen van de schroef 310

stoptijd 2 m 48
stopweg 540 m

aanvangskoers
gestopte koers -

windkracht en -richting WNW 3
zeetoestand vlak

Bij een nadere beoordeling van de gegevens van de noodstopma- 
noeuvre dient in aanmerking te worden genomen dat de nauw
keurigheid van de wegbepaling door middel van de Dutch log- 
methode niet erg groot is. T .a.v. de snelheidsmeting geldt het
zelfde. “100'
Daarom is het wederom noodzakelijk beide methoden te combi
neren om zo nauwkeurig mogelijke resultaten te krijgen. Verbete
ring van nauwkeurigheid kan worden verkregen door toepassing - 1 5 0 L 

van zichtpeilingen of de toepassing van een H1F1X- of Decca- 
systeem. (zie tabel 16). Fig.21
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(ii) Andere proeven

Het nut van draaieirkelproeven bij kleinere roerhoeken is voor de 
navigator van beperkter belang. Deze proeven kunnen evenwel 
dienen om zoju ist mogelijk het gehele manoeuvreergedrag vast 
te leggen.
De stutproef is van onmiddellijk belang voor de navigator, daar 
de stuteigenschappen vaak bij manoeuvres van belang zijn.
De zigzagproef levert soortgelijke informatie, maar is voorname
lijk van belang bij de vergelijking van doorzwaai hoeken en perio- 
detijden met andere schepen, waartoe de periodetijd dimensie- 
loos gemaakt moet worden met scheepslengte en snelheid.
Ook de uitloopproef heeft waarde als vergelijkingsproef en ter 
controle van berekeningen betreffende deceleratie-eigenschap- 
pen.

De manoeuvreerbaarheid van deze klasse van schepen in de 
onderzochte beladingstoestand kan gekarakteriseerd worden met 
goed.
De draaicirkeldiameter-lengte verhouding ligt tussen 3 en 4 , de 
stuteigenschappen zijn goed; dat wil zeggen dat de draai snel uit 
het schip gehaald kan worden, zonder al te veel doorschot.
De koersstabiliteit, alhoewel niet onderzocht, zal vermoedelijk 
groot genoeg zijn. Dit is gebaseerd op de resultaten van de 
draaieirkelproeven die daartoe geïnterpoleerd worden.

De aandacht wordt er op gevestigd dat deze conclusies gelden 
voor de onderzochte beladingstoestand. Ze zijn niet zonder meer 
geldig voor de toegeladen diepgang.

Diepgangsverschillen beïnvloeden het karakter van de manoeu
vreerbaarheid in het algemeen in geringe mate; trimverschillen 
beïnvloeden de manoeuvreerbaarheid in sterke mate. Daar van de 
gekozen beladingstoestand naar een volledig beladen toestand 
gaande flinke trimverschillen moeten worden overwonnen, is in 
feite van het manoeuvreergedrag in toegeladen toestand niets te 
zeggen.
De Scheepvaartinspectie wenst dat tijdens de eerste twee jaren de 
gegevens voor de toegeladen toestand worden verzameld.
Deze wens is terecht als er tussen vol beladen toestand en proef- 
tochttoestand grote trimverschillen bestaan.

(iii) Algemene opmerkingen

De nauwkeurigheid van de resultaten bleek bij deze proeven niet 
hoog, daar, voornamelijk met betrekking tot de scheepssnelheid, 
niet erg accurate informatie beschikbaar was. De scheepssnel
heid is daarom meer als indicatie van een trend gebruikt dan als 
exacte informatiebron. Met andere gegevens, bijvoorbeeld van 
de Radar o f met de Dutch log-methode, is extra informatie 
verstrekt waardoor met een trend in de snelheid tot een schatting 
van de gevraagde grootheden kon worden overgegaan. De resul
taten lijken voor navigatiedoeleinden nauwkeurig genoeg. Wil 
men deze gegevens nu gebruiken voor modelmatching- 
technieken, dan kan van enige nauwkeurige bepaling van coëffi
ciënten in een mathematisch model dat het scheepsgedrag be
schrijft geen sprake zijn.
Heeft men echter de coëfficiënten van een mathematisch model 
gevonden, hetzij op een theoretische wijze, hetzij met behulp van 
modelproeven, dan is het wel mogelijk de resultaten van compu
tersimulaties te vergelijken met de trend van de proeven die hier 
gerapporteerd zijn.

In feite is het probleem te vertalen in eenvoudige termen: de 
navigator is niet in preciese en accurate waarden geïnteresseerd, 
daar door de altijd optredende verstoringen de uitkomst van bijv. 
de draaicirkeldiameter altijd anders zal zijn.
Zijn ervaring leidt ertoe niet met zeer nauwe veiligheidsmarges te 
werken, integendeel. In dit verband moeten de relevante parame
ters in grootte ongeveer vast liggen; ruime spreidingen zijn echter 
geen bezwaar, daar deze spreidingen toch altijd kleiner zullen zijn 
als de door de navigator geaccepteerde veiligheidsmarges.
Een ruwe proef is derhalve voldoende om de grootte van de 
relevante nautische parameters vast te leggen.

Een onderzoeker die met behulp van modelmatching-technieken 
probeert het scheepsgedrag vast te leggen, wordt geconfronteerd 
met het feit dat een nauwkeurige schatting van coëfficiënten 
lange en nauwkeurig gemeten runs vereisen. Een hoge informa- 
tiedichtheid is noodzakelijk voor dit probleem. Het is derhalve 
duidelijk dat een nauwkeurige meting t.b. v. modelmatching wel 
geschikt is om de gevraagde nautische kriteria te bepalen; het 
omgekeerde is niet het geval; een ruwe proef zal niet voldoende 
informatie opleveren voor modelmatching.

6. Aanbevelingen en conclusies

De volgende aanbevelingen kunnen naar aanleiding van de uitge
voerde proeven opgesteld worden:

(I) Een goede proeftochtorganisatie is onontbeerlijk voor het 
doen van aan redelijke eisen voldoende proeven.

(II) De proefleider en de proeftochtjeider dienen de proeven 
door te spreken voor het begin van de proeftocht en 
voldoende tijd voor de proeven te reserveren.

(III) De genomen maatregelen dienen door de proefleider in 
ogenschouw te worden genomen.

(IV) De proefleider dient tijdig van te voren met de gezag
voerder en de loods (indien aanwezig) contact op te ne
men.

(V) Indien de leden van het meetteam uit de aan boord 
aanwezigen gerecruteerd worden, dan dient de proef
leider deze mensen helder en duidelijk te ’briefen’ over 
hun taken.

(VI) Alvorens met de proeven te beginnen dienen de commu
nicatiekanalen uitvoerig op goede werking te zijn ge
toetst.
In dit verband is een goede set ’walky-talkies’ onmis
baar.

(VII) Voor de navigator voldoend nauwkeurige resultaten 
kunnen worden verkregen indien de zwakke stee van 
iedere zeemeting kan worden versterkt, te weten: de 
snelheidsmeting. Indien een Sallog o f een EM -log wordt 
gebruikt, dient men radarpeilingen te doen t.a .v . draai- 
cirkeldiameters. Zichtpeilingen op boeien kunnen hel
pen de baan t.o .v . de boei vast te leggen.
Het gebruik van plaatsbepalingssystemen, zoals DECCA 
en HIFIX of SEAFIX kunnen ertoe bijdragen dat hoge
re nauwkeurigheden worden verkregen.
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(VIII) Indien de beladingstoestand sterk afwijkt tussen proef
tocht en de normale dienst waarop het schip wordt in
gezet, vooral met betrekking tot de trim , dan is het 
noodzakelijk dat in de diensttoestand nadere manoeu- 
vreergegevens worden verzameld.
Het is wenselijk dat uitvoeringsvoorschriften aan de 
gezagvoerder vanwege scheepvaartinspectie worden 
medegegeven.

Naar aanleiding van de manoeuvreerproeven kunnen de volgen
de conclusies worden getrokken:

(I) De proeftochtorganisatie liet t.a.v . de uitvoering van de 
manoeuvreerproeven te wensen over; op de Veerhaven 
meer als op de Barendsz.

Het vermoeden bestaat dat de schepen vrij koersstabiel 
zijn.

(IV) Voor schepen van de Kleine Handelsvaart lijken de door 
de Scheepvaartinspectie vereiste proeven voldoende uit 
een navigatorisch oogpunt.

(V) De nauwkeurigheid van de metingen uitgevoerd op de 
hier beschreven wijze, is te gering om de verzamelde 
gegevens te gebruiken voor modelmatching. Als con
trole voor simulatieuitkomsten zijn de metingen overi
gens wel geschikt.

Dankbetuiging

(II) Door de gelukkige omstandigheid dat bij de dezelfde 
proeven op de zusterschepen steeds andere grootheden 
niet meetbaar bleken, is het toch mogelijk geweest de 
door de Scheepvaartinspectie gevraagde gegevens te 
verzamelen.

(III) T .a.v . de manoeuvreerbaarheid van de beide schepen 
kan gezegd worden dat deze bevredigend is als naar 
draaicapaciteit en stuteigenschappen wordt gekeken.

De schrijver is dank verschuldigd aan de heer ir. G. H. de Boer 
van Van Uden’s Scheepsagentuur Mij. B. V. voor zijn hulp bij de 
voorbereiding en uitvoering van de proeven.
De heer ir. F. F. van Gunsteren heeft voor de nodige contacten 
gezorgd.
De schrijver is hem daarvoor dankbaar.
De heren ir. R. Holtrop en R. Onnink hebben met enthousiasme 
deelgenomen aan de daadwerkelijke uitvoering van de proeven. 
Hen komt dank toe voor het vele werk dat verzet is.

Personen-autoveerponten 
op pontons

De firma Intemavia in Göteborg heeft een 
nieuw type ponton-vaartuig ontworpen, 
dat wordt gekenmerkt door een hoge ca
paciteit en een laag brandstofverbruik. De 
model-testen zijn succesvol verlopen en 
naar verluidt zal binnenkort in Italië een 
grote versie van het nieuwe vaartuig wor
den gebouwd.

Het nieuwe vaartuig -  genaamd Sea Sulky 
-  bestaat uit een dek dat wordt onder

steund door twee pontons. De capaciteit 
van het vaartuig is 175 passagiers of 50 
passagiers en zes auto’s. Het brandstof
verbruik ligt volgens berekeningen op 
nauwelijks meer dan de helft van een ver
gelijkbare draagvleugelboot, terwijl de 
passagiers-capaciteit ca. 40% hoger ligt.

De Sea Sulky zal worden aangedreven 
door twee 600 pk motoren die tesamen een 
topsnelheid van 30 knopen opleveren. De 
brandstoftanks en de motoren zijn inge
bouwd in de pontons, waardoor een laag 
zwaartepunt wordt bereikt terwijl boven
dien de stabiliteit wordt verhoogd.

Bij stilstand of bij lage snelheden drijven 
de pontons op het water, maar zodra de 
snelheid wordt opgevoerd zinken ze tot 
onder het oppervlak.
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The future of nuclear propulsion in merchant ships

This speech was delivered by Robert T. Young, 
Chairman and President of the American Bureau 
of Shipping, to the Hong Kong Shipowners Asso
ciation in Hong Kong on 21 July 1977.

The last two decades have been witness to remarkable innova
tions in merchant shipping. While many ideas have developed 
from the drawing board into actualities throughout this period, 
the nuclear powered merchant ship has remained an idea whose 
time has not yet arrived.

Even though the nuclear powered merchant ship has been the 
object o f intense interest and study, a number of broad ranging, 
interrelated, and complex issues have retarded its progress. It is 
not possible for me to cover all aspects o f  the issues here today. 
However, I will endeavor to identify those issues which must be 
resolved before any firm commitment to build a commercial 
nuclear powered ship will be made.

Basically, these can be grouped into three major problem areas: 
first, economic; second, indemnification and liability; and third, 
port entry and international clearance. There are many other 
factors presently hindering the development o f nuclear vessels, to 
be sure, but it is generally accepted that these could be worked out 
once the three main problem areas are settled. Before launching 
into these directly, 1 would like to mention the state o f technology 
for nuclear powered merchant vessels as I believe it might be of 
some interest and will provide some useful background for what 
follows.

Today there are in excess o f 200 operating nuclear powered 
ships, which, incidentally, is more than the total number o f 
land-based nuclear plants. Some of these 200 ships have been in 
service for more than 20 years. Granted, these are virtually all 
navy ships, but they have nuclear powered propulsion plants, 
nonetheless, and have enabled the shipbuilding industry and 
related suppliers in the public sector to gain considerable techni
cal knowledge and experience. This expertise could be readily 
applied to building nuclear powered merchant ships.

To date two nuclear merchant ships have been built the Savan
nah in the United States, and the Otto Hahn in West Germany. 
Also, a third non-military nuclear ship, the Matsu, has been built 
in Japan for use in government assignments.

The Savannah o f 9,830 deadweight tons, was powered by a 
pressurized water reactor nuclear plant and it operated from 1962 
to 1970, travelling over 500,000 miles. The service record of its 
nuclear propulsion system was nearly flawless, having had a 
99.88 percent availability record.

The Otto Hahn, of 15,000 deadweight tons, incorporates a 
consolidated steam nuclear reactor a more advanced nuclear 
propulsion system than that o f the Savannah. The Otto Hahn 
entered service in 1968 and is still active; its nuclear plant has had 
one of the best operating records o f any nuclear plant constructed 
in Europe.

The Mutsu, although completed, has been at anchor for more 
than 1 V2 years as a result of a reactor leak that was discovered 
during initial trials. Unfortunately, corrections have not been 
possible as political pressures have worked to deny the Mutsu 
access to all Japanese ports to date.

The nuclear plants of these three vessels are fundamentally 
the same as military nuclear vessels and, notwithstanding the 
experience o f the Mutsu, the operating record of the Savannah 
and Otto Hahn, together with the more than 200 nuclear naval 
vessels, clearly indicates that the technology exists today to 
produce sound and reliable nuclear powered commercial vessels.

Further to the subject o f technology, a good deal o f interest has 
been directed towards three aspects in particular-standardized 
nuclear reactor systems, fuel, and reactor collision barries.

To facilitate design and construction and to reduce the financial 
burden, much effort is being given to engineering phases of 
reactor technology which would enable prospective owners to 
build such systems on somewhat of a standardized basis, thereby 
bypassing the custom-made, one-of-a-kind type approach. For 
instance, in the United States, the Maritime Administration, 
through its Competitive Nuclear Ship Program, has designed a 
standardized nuclear system with plans, specifications, safety, 
and environmental analyses prepared in sufficient detail to permit 
interested shipbuilders and operators to assess for themselves the 
future of nuclear power.

An important consideration related to technology is the fueling of 
the nuclear unit. There has been some concern expressed on this. 
I have been informed by industry experts that their projections 
indicate no problem regarding fuel availability. They anticipate 
sufficient uranium sources to fuel all nuclear ships well into the 
next century.

Also. 1 have been told that the disposability o f spent fuel should 
pose no problem either. Nuclear ships would be fueled at their 
home port. No spent fuel would be carried on board and it would 
be disposed o f in the same manner as that of on-shore nuclear 
generating plants which are, by the way, a good deal larger in size 
than the marine propulsion plants.

Another item o f public concern related to the technology is the 
structural protection of the nuclear plant or, as commonly called, 
its barrier effectiveness. The Savannah was designed with effec
tive collision barriers and other structural features to avoid perils 
from other ships and the sea itself. The Otto Hahn was designed 
and built only after rigorous model testing to determine resistance 
to potential collision.

Now, 1 understand that advanced investigation of collision bar
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rier effectiveness is underway in West Germany, where sophisti
cated analytical methods are being used to design collision bar
riers capable of resisting damage to the nuclear plant in all types 
of collision situations.

O verall, the necessary technology for constructing nuclear powe
red merchant ships seems well in hand. While this may be so for 
technology, it is not the case for economics, which is an inhibi
ting factor at the present time. Many groups have conducted 
extensive studies of this subject and the general concurrence is 
that for certain applications nuclear propulsion affords an eco
nomic advantage over fossil fueled systems. However, these 
assessments were made using certain assumed conditions which 
have become unexpectedly outdated, a situation to which I will 
return in a moment.

It is generally agreed that ship types wich would be the best 
candidates for nuclear propulsion are the high-speed and high- 
powered vessels such as containerships, VLCCs, and LNG car
riers. Further, there are certain conceivable applications for nu
clear power where conventional power is effectively ruled out, 
such as arctic icebreaker tankers or submarine tankers.

However, in comparing a nuclear merchant vessel to a conven
tional vessel, a comparison is being made between a model 
structure and an actual structure, and this presents significant 
difficulties in itself. In the case of the nuclear merchant ship, the 
only possible references, the Savannah and Otto Hahn, are not 
valid sources as they were primarily research and public relations 
vehicles not intended to be financially self-supporting. Further, 
the experience of nuclear navy vessels is confidential and, even if 
available, is not applicable to commercial comparisons. When 
trying to quantify costs and revenues of proposed nuclear mer
chant vessels, you are really operating in a different framework 
from conventional vessels where there is a considerable history of 
experience.

In trying to ascertain when-or even whether-nuclear power will 
be competitive with conventional power, there is great 
uncertainty in projecting such costs as fuel, labor, insurance, and 
construction over the next 20 to 30 years, a period approximating 
construction time and operating life of a nuclear powered ship.

For instance, consider the fuel cost, which is acknowledged to be 
one of the most important single factors in an economic analysis. 
The Maritime Transportation Research Board of the National 
Academy of Sciences, o f which I am a member, initiated a study 
of nuclear ships in the early 1970s when bunker fuel was about 
$ 4.00 per barrel. From the time our study was first drafted in 
1972 to the time it was published in 1974, bunker fuel had 
escalated to roughly $ 12.00 per barrel. Subsequently, the price 
of contracts for uranium fuel jumped from $ 9.50 per pound to 
about $41 .00  per pound. So you can see that trying to make 
meaningful cost projections over a long time span, using such 
volatile parameters, is an arduous task and the results can only be 
estimations at the very best.

As the situation exists now, the economic competitiveness of 
nuclear vessels over conventional vessels cannot be demonstra
ted with any real degree of confidence. Under these conditions, 
and considering the investment required, it does not seem likely 
that any owner would commit himself to an actual construction 
program without some type of outside assistance or guarantee.

Some governments already offer ship-related subsidies, but there 
is none yet specifically intended to bolster the added costs and 
attendant risks of nuclear ship construction and operation.

In the United States, for example, there are presently three types 
of assistance applicable to U.S. flag ships which would be appli
cable to nuclear vessels: the construction differential subsidy, the 
operation differential subsidy, and the mortgage guarantee. Al
though these provide substantial initiative to conventional ship 
development it is recognized that they would still not provide 
enough incentive for owners to undertake the financial burdens 
associated with nuclear vessels.

In this regard, it is my understanding that the United States 
Congress is considering legislation on several schemes specifi
cally for nuclear ship subsidies. In essence, these would insure 
that an owner would not be subject to financial hazards substan
tially different from those encountered in an conventional ship 
investment.

It must be realized that a limiting factor to all such government 
assistance programs is that they are generally nationalistic in 
purpose and therefore would have restrictions attached as to 
ownership, flag trade routes, and the like. Although I will not get 
into the ramifications of nationalism, I will say that I would like 
to see a subsidy package offered by an international development 
fund organization. I think it would serve an excellent purpose in 
facilitating a development program for commercial nuclear ves
sels that would be open to owners around the world. However, I 
do not know of such a program being considered at this time.

Earlier I mentioned liability coverage as the second of three major 
problems deterring commercial nuclear ship development. At 
present, sufficient liability coverage is not obtainable through the 
commercial underwriting markets to protect owners against 
claims by persons who may be injured or sustain property loss or 
casualty as a result of radioactive damage from a nuclear ship 
accident. Here it might be instructional to take a quick look at 
how this problem has been handled by the shore-based nuclear 
generating industry. Their indemnification system has proven 
quite succesful over the past 20 years and the needs of commer
cial nuclear vessels could well be met through a similar frame
work.

In the United States, the liability coverage for radioactive expo
sure for a land-based reactor, available through underwriter liab
ility pools, is 140 million dollars. In addition, through provi
sions of the Price-Anderson Act, the government provides in
demnification for the difference between the amount available 
through commercial markets and a total of $5 6 0  million. The 
law, enacted in 1957 and extending through 1987, includes a 
combination of provisions which, in effect, provides an operator 
with liability coverage up to $ 560 million while limiting his total 
exposure to that same amount.

A year after the Price-Anderson bill was enacted it was amended 
to provide coverage for the.Savannah. Later in 1974, there was a 
proposal in the United States Congress that the special liability 
provisions granted the Savannah be made applicable to all U.S. 
nuclear merchant ships licensed by the Nuclear Regulatory 
Commission. However, this was dropped for legislative reasons. 
The Otto Hahn and the Mutsu, I understand, are covered by 
combined commercial and government insurance.
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While the United States and other countries have been dealing 
individually with nuclear liability, one international group has 
also been attempting to resolve this problem, the Brussels Con
vention on Liability of Operators of Nuclear Ships, adopted in 
1962. Under the original terms of this convention, the liability 
per incident was limited to an equivalent of about $ 500 million. 
All signatory states would license nuclear ships of their flag and 
would provide indemnification up to that limit. No country has 
yet ratified this convention although it is somewhat encouraging 
to note that such legislation was passed by West Germany. The 
United States originally deferred from ratification for reasons of 
interpretation covering military ships and it is probable that the 
U.S. would be receptive to the convention pending amendments 
dealing with that issue. Should the Federal Republic of Germany 
and the U.S ratify the convention, it is probable that other 
countries would follow.

With the ratification of the Brussels Convention there would be a 
system of government indemnity and limitation o f liability appli
cable to nuclear ships with the much desired feature of being an 
international instrument. Ratification of the Brussels Convention 
would be a great boost to the development of nuclear powered 
merchant ships.

From the commercial aspect, nuclear and marine underwriting 
markets have expressed a willingness to participate in the insu
rance of nuclear vessels but, at this stage, their positions are not 
clearly defined as they require more study, coordination of in
formation, and input from technical sources. Nevertheless, it is 
likely that they would be ready to participate under the Brussels 
Convention, should it be ratified, or other individual government 
arrangement. In any event, it appears that the nuclear liability 
issue will not be settled for quite some time.

The absence o f any internationally accepted standards for design 
and safety requirements for nuclear powered merchant ships is a 
third major impediment to their development. For the Savannah 
and the Otto Hahn, port entry was facilitated through govern
ment to government negotiation of bilateral agreements. Need
less to say, this is a time-consuming practice and would be 
impractical on a commercial basis.

Virtually each country, and sometimes even ports within a coun
try, have their own requirements and there is little consensus 
among them. This again would put a great burden.on an owner if 
he wished to operate a nuclear vessel on trade routes around the 
world. However, internationally accepted standards would rele
gate the problems o f port entry to essentially an administrative 
process. Further, it could facilitate other issues such as licensing 
and insurance and also perhaps allay some of the concerns asso
ciated with environmental'clearance, and public acceptance.

A start toward the international solution of safety requirements 
was made when the Safety o f Life at Sea Convention in 1960 
adopted a chapter covering nuclear ships. This chapter requires 
the licensing country to prepare and make available a safety 
assessment of the applicant vessel and provides for a nuclear ship 
safety certificate. The convention also adopted a number of 
recommendations relating to qualification and training of crews 
among other matters.

Although ratified by some maritime countries, it has left some 
basic legal and political problems. In this regard, the Organiza

tion for Economic Cooperation and Development-OECD-has 
formulated suggestions for their resolution. More important and 
perhaps more encouraging, the OECD, through its Nuclear 
Energy Agency, initiated the development of an international 
code of practice for design, construction and operation of nuclear 
powered merchant ships.

OECD has turned the lead over to IMCO with whom it is now 
working to develop a nuclear safety code. They hope to publish 
this document in 1979. IMCO, greatly assisted by the Internatio
nal Association of Classification Societies, developed a code for 
gas carrying vessels in 1976. Their succes in developing this 
code, which also involved compled safety and design issues, 
lends encouragement to the possibility of establishing a code for 
nuclear vessels.

There is much good work being devoted to the establishment of 
international standards for design and safety and I think they will 
meet with succes within a few years and probably before the two 
other major issues are resolved.

That is not to say that the resolution of this will be an easy matter, 
as the problem o f port entry and international clearance, as well 
as indemnification and liability and economics, are far-reaching 
and complex. I do not believe they are insurmountable and there 
is much effort being given to their cause. However, the situation 
at present seems to be something o f a paradox in that on the one 
hand the real benefits can be known and the problems be resolved 
only after the first few nuclear powered commercial vessels are 
put into service; but on the other hand, no owner is going to build 
a nuclear vessel and place it in service until the benefits are fairly 
well known and the associated problems are for the most part 
resolved.

I think it is safe to say that, the situation being what it is, no 
prudent owner would invest in a nuclear powered merchant ship 
without the firm support o f a government or intergovernmental 
body. While I am one who prefers to see government involve
ment kepi to a limited basis, 1 think that for the development of 
nuclear powered merchant ships, government participation is a 
prerequisite. For I do not believe a single owner would be willing 
or able to make the financial investment necessary nor resolve the 
political roadblocks involved.

Although the problems are substantial, as I have outlined here 
today, there is reason for guarded optimism, as concerted efforts 
to solve the important issues are now underway and serious 
interest has been evidenced in an number o f major maritime 
countries as well as among international agencies and within 
industry itself. O f course, another very positive factor, one which 
may well be the deciding one, is the need for an alternate energy 
source to replace future depletion o f fossil fuel. Presently nuclear 
power provides the only alternative.

I would be remiss if I did not mention that despite the many 
difficulties one enterprising owner has signed a letter o f intent last 
winter with a U .S. shipyard to build three nuclear powered 
VLCCs.

A formal contract, which both parties have agreed to develop, is 
subject to the resolution of several factors including favorable 
action by government regulatory agencies and the availability of 
suitable insurance, indemnification, financing, and the enact
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ment o f certain legislation by U .S. Congress. We applaud the 
initiative and ambitiousness of this project.

Before closing I would like to say that if and when this or any 
other owner should decide to proceed with development plans for 
a nuclear ship, we at ABS will be ready to provide classification 
services for the vessel. We classed the Savannah, which has had 
a most commendable safety record, and we have a 'Guide for the 
Classification of Nuclear Vessels’, which was published several 
years ago. Now we are in process of updating this Guide so it will 
be consistent with the latest developments.

All in all 1 would say that there are sizeable odds against the future 
of nuclear powered merchant ships, but. 1 would not bet against 
it. Perhaps they will not be in service by the early 1980s. but it is 
my feeling that we will see nuclear powered merchant ships 
sailing the oceans by the end of the next decade.

Moreover, ABS continues to closely monitor this industry and 1 
can personally assure you that we will be prepared to offer the 
foremost in classification services for nuclear powered merchant 
ships at any time now or in the future.

Standard 600 m3 Non-Selfpropelled Splitbarges

Shipbuilding and Engineering Company 
DE L1ESBOSCH’, a subsidiary o f the 

Ballast Nedam Group, recently delivered 
another three standard 600 m3 non
selfpropelled splitting dump barges na
med 'Piedra A zuf 'M acuto ' and ’Maique- 
tia’ to the Owners:
Consorcio Canelsa Somague in La Guai- 
ra, Venezuela.

The barges are provided with heavy pla
ting to carry rock and stones up to a weight 
o f about 4 tons.
The first job they have to do is to make two 
breakwaters for the harbour o f La Guaira.

The main characteristics of these standard 
600 barges are: length o.a. 50 m, breadth

11 m, depth 3,40 m, draught loaded 3,15 
m, hopper capacity 600 m3,

The barges can be split longitudinally by 
means of two hydraulic cylinders arranged 
inside the hopper, just above the light wa
terline.
Both sections of the barge are hinged at 
upper deck level each by means of two 
heavy hinges.

The weight of the cargo is also used to split 
the barge before dumping its cargo; dum 
ping time is about 15 seconds. The hopper 
plating is o f 30 mm. thickness in order to 
absorb the forces inducted by loading 
rock.
For hydraulic drive is installed a 48 HP

diesel engine coupled to a gearbox with 
three outgoing shafts.
Two of these shafts drive the hydraulic 
pumps and one is coupled to a bilge pump.

For lightning purposes a 900 Watt genera
tor has been built to the diesel engine.
A wheelhouse on the aftdeck is equipped 
with a hand steering gear, a control switch 
for the hydraulic installation and an emer
gency stop button.

On the foreship a hydraulic operated an
chor winch is placed, operated at the spot.

The splitbarges have been built to the Re
quirements of Bureau Veritas allowing to 
navigate in harbour and river areas.



Development and Test Run of the RN . . .  M Engines

M. J. Briner, R. Stoffel and H. Zehnder*

The slow-running RN generation o f diesel engines introduced by S u l z e r  

in 1968 and built a lso by 21 licensees has been extended with the R N . . .  M 
type range. This step was taken after a period o f intensive developm ent. 
Despite a power increase o f som e 15% , special em phasis has been 
placed on operational reliability.

The trend tow ards full au tom ation , installation in unm anned engine 
room s and the dem and fo r long intervals between overhauls received 
due a tten tion  in this developm ent.

The R N  engines, which already constitu te the biggest series o f  high- 
power diesel engines ever built in the history o f m arine propulsion, are 
gradually being phased out by this new generation.

Table I ; Principal data o f  the R N . . . M  engines

Bore (mm) 900 760 680

Stroke (mm) 1550 1550 1250
Max. continuous
outpu t kW /cyl. (hp/cyl.) 2465 (3350) 1765(2400) 1400(1900)
Engine speed (rev/m in) 122 122 150
M ean effective
pressure (bar) 12.29 12.35 12.34
N um ber o f cylinders 6-12 4-9 4-10

1 Im provem ents to piston running behaviour and 
characteristic features o f  com ponents a round  the 
com bustion  cham ber on the RN . . .  M engines.

-  ISO metric threads
-  One-piece cylinder cover with bore 

cooling
New com bustion cham ber concept 
Modified fuel injection with 
improved nozzle design

- Cylinder liner porting adapted to 
the requirem ents o f the higher 
power output

-  Cylinder lubrication system with accum ulator for upper 
liner part and supplem entary quill for the part below the 
ports

-  M odified piston with improved running behaviour

* Diesel Engines and Marine Installations
Division Sulzer Brothers Ltd. Winterthur, Switzerland

-  Turbocharger with higher efficiency giving increased speci
fic air flow

-  Cleaning system for the air coolers (injection of din-dis- 
solving agent)

-  Separators for condensed water which can be fitted in the 
air receiver at the cooler-outlet as standard equipm ent

-  Thin-walled alum inium -tin crosshead bearing shells in

M ajor new features of the RN . . . M 
engines:

Special developments on the R N . . . M  
engine

Com pared with the RN engine family, 
only the mean effective pressure has 
been raised whilst the speed remains un
altered. Table I shows the principal data 
of the RN . . .  M engines. The following 
fundam ental features of the RN engines 
have been retained (see also Fig. I):

Constant-pressure supercharging 
Loop scavenging 
Cylinder liners with bore cooling 
W ater-cooled piston crowns 
Double-guided crossheads 
Welded single columns 
Shrunk (semi-built-up) crankshaft 
Welded one-piece bedplate with 
built-on thrust block 
Pneum atic engine control

1 B o re -c o o le d  c y lin d e r  c o v e r
2  F la t  c o m b u s tio n  c h a m b e r
3 F u e l n o z z le  n o t  su s c e p tib le  to  c o rro s io n
4 R o u n d e d  in n e r  e d g e s  o f  n o z z le  h o les
5 L o w er  d iv is io n  b e tw e en  c o v e r  a n d  lin e r
6 B o re -c o o le d  c y lin d e r  l in e r  w ith  w id e n e d  flange
7 C lo se r  p is to n  r in g  sp a c in g
8 A c c u m u la to r  c y lin d e r  lu b r ic a t io n
9 M o d ified  lu b e  o il g ro o v e  g e o m e try

10 F o u r  b ro n z e  b a n d s  ( th r e e  o n  R N 6 8  M )
11 C y lin d e r  w all t e m p e ra tu re  m o n ito r
12 P o r tin g  a d a p te d  to  h ig h e r  ra tin g s
13 T w o  lu b ric a t in g  p o in ts  b e lo w  p o r ts
14 H o n e d  ru n n in g  su rfa c e  o f  lo w e r lin e r  p a r t
15 C o r r o s io n - p ro o f  s c av en g e  valves
16 L o n g e r  c y lin d e r  l in e r  10
17 C o n d e n s a te  s e p a r a to r  in

s cav en g e  a ir  rec e iv e r  (o p tio n a l)  11

12
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R N 9 0  and R N 9 0 M  engines.Iso therm s a round  the  com bustion  cham ber o f the

conjunction with high-pressure lubrication for the cross
head oil circuit

-  New tools to  simplify and reduce m aintenance work 
(hydraulic tightening devices for the princpial threaded 
connections)

-  S tandardized connections for the possible installation of 
an engine diagnosis system

Components around the combustion chamber

Cylinder cover and liner

The RN cylinder cover was divided into two concentric parts, 
o f  cast steel and SG iron. Repeated redesigning using the 
finite elem ent technique resulted in a shape yielding optim al 
d istribution o f the m echanical and therm al stresses. A t the 
rating concerned and under norm al running conditions, 
operating statistics clearly dem onstrated  adequate safety m ar
gins. Nevertheless, fo rth e  R N . . .  M cylindercover we adopted 
bore-cooling, which was patented by S u l z e r  nearly 40 years 
ago. This feature was already in troduced as standard  proce
dure on the RN cylinder liner, where it proved highly effec
tive. By careful choice of the w ater flow param eters, especially 
with regard to velocity and velocity d istribution , blocking of 
the w ater passages can be avoided completely. As may be 
seen from Figure 2, the tem perature pattern in a bore-cooled 
com ponent differs from  the conventional cooling pattern. By 
means of the cooling bores, the solid cylinder cover is divided 
virtually into a hot and a cold part, and the heat flux is alm ost 
exclusively restricted to  the narrow  zone between the wall of 
the com bustion cham ber and the cooling bore pattern . In 
this way. the bulk o f the cold part of the cover can be shielded 
effectively against the com bustion space by a num ber of 
closely spaced cooling bores. Through careful analysis, the 
wall tem perature and the ratio  between mechanical and ther
mal stresses can be controlled according to  the m aterial re
quirem ents to assure optim al safety factors. The thickness of 
the cold part o f a bore-cooled com ponent is the main para
meter for the control o f mechanical stresses. This is one of

the m ost im portan t steps in diesel engine design when the 
em phasis is on uprating.

Figure 3 shows tha t the reliability factors for the cylinder 
cover were nearly doubled, despite the power increase.

The division between cylinder cover and liner is now lower. 
Accordingly, the top  part of the liner is now well protected 
from the flame front during the initial com bustion phase. As a 
result, the therm al stresses in the liner have been reduced,

S ta tic  a n d  ih e r m a l  s tr e s s e s  (M ise s  c r i te r io n )

a b c  d e f g
j T t r m

a  b  c  d c  f e

3 Stresses in 'th e  cylinder covers o f the R N 9 0  engine (cylinder rating 
2135 kW , mean effective pressure 10.65 bar, m axim um  pressure 84 bar) 
and  o f  the R N 9 0 M  engine (cylinder ra ting  2465 kW , m ean effective 
pressure 12.29 bar. m axim um  pressure 92 bar).
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which is desirable in view of the relative brittleness of the 
special cast iron used. The top  collar of the liner is now 
thicker, resulting in lower mechanical stresses.

Application of the bore-cooling principle to cylinder covers 
calls for new and more economical machining techniques. 
Many m anufacturers, however, have already reached a high 
level o f autom ation by employing NC machine tools.

Piston

Except for the spacing of the ring grooves, the piston crown 
remains unchanged. A previous optim ization achieved by 
using the finite element m ethod yielded the reliability factors 
needed for the ratings of the R N . . .M  engines. M ost p rob
ably the bore-cooling principle will also be applied on this 
com ponent, should the mean effective pressures increase in 
future designs.

Experience has shown that piston crowns require careful 
quality control. Depending on the foundry technique em
ployed, radial cracks may readily appear after casting. Such 
defects can be eliminated by early detection if the correct 
testing technique is applied as laid down in the quality speci
fications. It is im portant to use a suitable ultrasonic testing 
m ethod: with the dye-penetrant-test not every flaw can be 
revealed with the necessary certainty. In the flaw mechanism 
during the cooling and solidification o f the casting, there is 
a tendency for residual compressive stresses to develop on 
the surface, with the result that cracks become visible only 
after a certain running period. In the S u l z e r  foundries, meas
ures aimed at minimizing these defects have been investigated, 
but so far no method has emerged which could eliminate 
them completely. If the quality specifications are observed 
correctly, the existing piston crown can still be used w ithout 
reservations for the increased R N . . .M  engine ratings.

Piston running behaviour

On account of the uprating, the piston running behaviour 
was also the subject o f  extensive investigations (Fig. 1). The 
objective was to  secure high operational reliability even under 
unfavourable conditions, and to  keep wear-rates within 
acceptable limits. It is well known that num erous param eters 
influence the running behaviour of piston and cylinder liners, 
some of them very strongly:

-  Running-in procedure
-  Fuel grade
-  Fuel treatm ent
-  Lube oil quality and quantity
-  Com patibility between fuel and lube oil
-  Condition of the fuel nozzles
-  State of the piston rings
-  Condensed water in the scavenge air 

M alfunctions of the engine’s cooling system 
Thermal overloading of the engine due to  inadequate 
m aintenance and /o r fouling of the ship’s hull

If a few of these detrim ental influences occur simultaneously, 
the result may be heavy wear or even dam age to liners and 
piston skirts. Analysis showed that no single measure is 
enough to increase the safety margin against poor running 
behaviour. Only a com bination of several counter-m easures 
will bring any real improvement.

The alterations com pared with previous designs adopted 
to improve the piston running behaviour may be summed 
up as follows:

Closer spacing of the piston ring grooves (reducing the 
lateral forces acting on the piston during the exhaust 
phase)
A ccum ulator cylinder lubricating system introduced 
(timed lubrication twice at each revolution)
Shape of the oil distribution grooves adapted to the accu
m ulator system
Additional lube oil quills provided below the port belt on 
the exhaust side
Use of four bronze bands on the piston skirt instead o f two 
Longer cylinder liner m atching the new piston skirt (im
proved stabilization of the therm al deform ations) 
Modified liner ports to minimize therm al deform ations and 
reduce the danger of piston ring breakage 
Lower part o f the liner honed to  improve running condi
tions for the piston skirt
Stabilized fuel injection pattern through chamfering the 
inlet edges of the spray holes
Provision for fitting condensed w ater-separators in the 
scavenge air receiver 

-  Liner wall tem perature m onitoring to reduce risk of cor
rosion

Fuel injection

The inside edges of the spray holes in the fuel nozzles are now 
removed by an electrochemical etching process. This stabi
lizes long term operational behaviour. A new design with 
shrunk-on needle seating and a head portion which contains 
spray holes largely prevents corrosion, so th a t longer service 
life may be expected (Fig. 4). Nozzles of this type reveal 
hardly any signs o f corrosion after prolonged engine trials. 
A second type of nozzle with bore cooling is presently under
going engine trials. Despite the relatively high quality stand
ard required to  ensure satisfactory behaviour in service, a 
m anufacturer with modern equipm ent can produce these 
nozzles more economically than the conventional jacketed 
nozzles.

Camshaft gear drive

The gear drive to the cam shaft has undergone a num ber of 
modifications. Figure 5 shows how the cam shaft is supported

4 C om parison o f fuel nozzle designs: left R N 9 0  with cooling jacket, 
right R N 9 0 M  w ithout jacket.

700



by the redesigned colum n, whereby reliability has been en
hanced despite uprating.

Using better m aterials (forgings for the split crankshaft 
wheel, one-piece interm ediate wheels), improved supports 
(clamping flanges) and more accurate gearcutting has made 
the gears much less prone to  pitting and tooth fracture.

Crosshead bearing

The crosshead bearing was basically redesigned, because 
white metal shells had nearly reached their load limits for 
this purpose. As there is no other bearing material with such 
excellent properties in the way o f com patibility, bedding-in, 
unsusceptibility to  seizure and dirt particles, the emergency 
running behaviour of white metal bearings is unsurpassed 
with regard to the safety of the shaft or pin partner. T hat is 
the main reason why we use white metal bearings wherever 
possible. As far as we know, no engine has had to be stopped 
at sea due to severe fatigue damage to the white metal run
ning surface of a crosshead bearing.

For some years now, bearing specialists have been con
centrating on the development of alternative bearing m ate
rials with better fatigue properties. One promising material is 
certainly an alum inium -tin alloy with 40%  tin-content. The 
m ajor im provem ent is that fatigue resistance is more or less 
unaffected by tem perature within the required service range, 
whereas white metal shows a m arked drop in serviceability 
with rising operating tem perature. Large-scale engine trials 
with more than 2000 bearings of this type have shown that 
this material presents no fatigue risk in the crosshead bearings 
of R N . . .M  engines. To com pensate the som ewhat poorer 
com patibility and bedding-in, the oil pressure for the cross
head bearing was raised from 4 bar for the RN engines to 
16 bar for the R N . . .M  types. In addition, finer lube oil 
filters are fitted (50 pm instead of 150 pm), and a relatively

S tre s se s  v e rt ic a l  to  w e ld in g  se am s  (p e a k  to  p e a k )  

100%

63%

a b c d e  f g h i k  a b c d e  f g h i k

5 M easured stresses on the gear supporting  colum ns o f the  R N 9 0  and 
R N 9 0 M  engines.
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thick, galvanically applied running layer is used, which as
sures that these bearings have a running behaviour com 
parable to that of white metal for a prolonged period of ser
vice.

Behaviour under extreme conditions

In order to determine the behaviour under extreme condi
tions, all redesigned com ponents incorporated in the R N ... M 
engines were tested on engines running under such conditions.

At this stage of developm ent of an engine, complicated 
testing procedures become necessary to  com pensate for the 
lack of experience. Success can be obtained only through a 
balanced com bination of theoretical analysis, m odern testing 
methods and critical evaluation of all operational experience 
on existing engines. Correct assessment of operational ex
perience is an indispensable factor in engine design.

Standardization

Special attention has been given to standardization. Thus, for 
example, all engines of the R N 68M , R N 76M  and R N 90M

R a te d  p o w e r  R N 9 0 /R N 9 0 M

Belbre turbine

--------------8 R N D 9 0 - M C R  17080  k W  ( 2 3 2 0 0 h p )  a t  122 rev /m in
-------------- 8 R N D 9 0 M - M C R  1 9720  k W  (2 6 8 0 0  h p )  a t  122 rev /m in

6 C om parison o f  the operating  figures from an 8 R N D 9 0  engine and 
the 8 R N D 9 0 M  prototype.
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(except the 4-, 7- and 8 R N D 6 8 M  and 6 R N D 7 6 M ) types 
are equipped with the same turbocharger type (V TR 631G ), 
regardless of the num ber of cylinders. Similarly a single air 
cooler type is used for the whole range of R N . . .  M engines.

Development tests on R N . . . M  engines

The first developm ent tests for the R N . . .M  series were 
carried out already in 1973/74 on a rebuilt 8 R N D 90 engine, 
which had been equipped with the new com ponents of the 
R N D 90M  design concept. Extensive investigations were 
made on the new scavenge port geometry and the com ponents 
for the com bustion cham ber. During a longer testing period, 
including a continuous run on heavy fuel oil lasting 450 h, 
the new R N . . .M  com ponents were thoroughly approved. 
The excellent running behaviour of the pistons and piston 
rings was confirmed. These trials yielded the confidence for 
the successful introduction of the uprated R N . . .M  engines. 
On the prototypes, built at W interthur and by the French 
G roup com pany CCM S u l z e r  at M antes, tests were con
tinued, particularly with regard to  final optim izations.

Main items in the test program s of both the 6 R N D 7 6 M  
engine at W interthur and the 8 R N D 9 0 M  unit a t M antes 
were:

-  Running-in
-  Stress m easurements on various com ponents
-  Optimizing the com bustion

M atching the turbochargers to the engine 
Breakdown tests (simulated turbocharger failure)

-  Official prototype test
-  Shop trial

Test results on R ND90 M engines

On the first R N D 90M  engine, an 8-cylinder unit built in 
France, the tests were concluded with the official prototype 
test, attended by representatives of nine classification socie
ties. A t the end of the test program , the prototype had run 
for about 200 h, of which at least 50 h were run at 100-115% 
load.

Comparison between 8 R N D 9 0  and 8 R N D 9 0 M  engines

In Figure 6 the test results of the new 8R N D 90M  engine are 
com pared with the figures for an earlier 8 R N D 90  unit. To 
obtain a com m on basis for com parison, the curves for specific 
fuel consum ption, air flow and exhaust tem peratures were 
corrected to the standard ISO conditions (1 bar/27 °C), 
which are representative for the W interthur test bed. 
Throughout the power range of the 8 R N D 90M , with similar 
m axim um  pressures in the cylinders, the specific fuel con
sum ption is lower. At the previous rated power of 2135 kW 
per cylinder, it is 4 g/kW h lower.

The overall efficiency of the turbochargers was improved, 
and consequently the specific air flow could be raised. As a 
result, the exhaust gas tem peratures were 20-30 °C lower for 
the same mean effective pressure. The diagram  shows that at 
2465 k W per cylinder the exhaust gas tem peratures at turbine 
inlet are still below the corresponding values of the 8 R N D 9 0  
engine with only 2135 kW per cylinder.

Optimizing combustion

The tem perature of the piston face is influenced by the dis
tance between piston and fuel nozzles. Figure 7 shows how 
a substantial tem perature reduction can be obtained by 
increasing the clearance of the piston crown at the top  dead 
centre by 10-20 mm from the nozzle. Increasing this clear
ance generally also provides better conditions for low-smoke 
com bustion.

Simultaneously, lowering the piston reduces the com pres
sion ratio. O perational experience with heavy fuel oil reveals 
that the effective compression ratio should not be reduced 
much below a value of 10 if self-ignition is to be assured on 
poorly m aintained engines and with fuels of poor ignitability.

The tests on the first 8R N D 90M  engine and on an imme
diately following 6 R N D 9 0 M  indicated that com bustion of 
the injected fuel can be influenced considerably by the num 
ber of spray holes in the nozzles.

Test results of nozzles with 12, 13 and 14 holes are com 
pared in Figure 8. Conspicuous in particular are the improved 
figures for smoke and specific fuel consum ption below 50% 
load.

The 14-hole nozzle gives the best results from idling speed 
up to 80% power. At higher outputs, the differences between

1 ! 1 i I i
9.0 I 9.4 9.8 10.; 10.6 ft 1.0

_________________________ E ffec tiv e  c o m p re s s io n  r a t io  ( - ) ________________________
10 m m  lo w e r  P is to n  p o s it io n  10 m m  h ig h er

7 Surface tem peratures on the R N 9 0 M  piston crown at rated power 
versus distance o f the piston from  the injection nozzle a t to p  dead 
centre.

Fuel p u m p  side
440

E x h a u s t  side
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the nozzle types igill lie within the m easuring accuracy. 
F u rther tests with a 15-hole nozzle showed a deterioration 
above 50% power.

The exhaust opacity was m easured by filtering 3 litres of 
exhaust gas through a special paper. Photom etric evaluation 
of the blackened filter paper gives a sm oke figure in percen
tage points. The visibility limit with this m ethod is around 
8% .

Mulching the turbochargers to 6-, 7- and 8-cylinder engines

The first 8-cylinder prototype at the CCM  S u l z e r  works was 
followed im m ediately by two further R N D 90M  engines with 
7 and 6 cylinders. A part from  m inor atm ospheric differences, 
these three engines were tested under identical conditions and 
injection specifications. On the strength of supplem entary 
tests on these engines, it was possible to finalize the tu rbo 
charger equipm ent for 6-, 7- and 8-cylinder units.

All da ta  o f im portance, such as scavenge air pressure, air 
flow and exhaust gas tem peratures, were alm ost identical 
(Fig. 9). Only the specific fuel consum ption varied between 
202 and 205 g/kW h (m easured at rated power). Owing to  the 
higher specific air flow o f the R N . . .M  engines, the exhaust 
gas tem perature at turbine inlet only ju s t exceeds the 400 °C 
limit a t rated power and 20 °C room  tem perature. The ex
haust gas tem perature after turbine is roughly constant at 
280 °C from  100% down to 50% load.

It is rem arkable that the two VTR631 turbochargers of the 
7 R N D 90M  engine are still so efficient, that they provide the 
same specific air flow as on the 6- and 8-cylinder engines, 
despite their fully exploited capacity.

Working range and engine characteristics o f  the 8 R N D 90 M

The specific fuel consum ption and the maximum cylinder 
pressures are plotted in Figure 10 for the entire exploitable
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M e a n  e ffe c tiv e  p re s s u re  (b a r )

---------------- 6 R N D 9 0 M - M C R  1 4 7 9 0  k W  (2 0 1 0 0  h p )  a t  122 re v /m in
---------------- 7 R N D 9 0 M - M C R  1 7255  k W  (2 3 4 5 0  h p )  a t  122 re v /m in
-------------- 8 R N D 9 0 M - M C R  1 9 7 2 0  k W  (2 6 8 0 0  h p )  a t  122 rev /m in

4 6 8 10 12 14
M e an  e ffe c tiv e  p re s s u re  (b a r )

F u e l  n o z z le  155 12 0 .95  R
-F u e l  n o z z le  155 13 0 .9 0  R

- F u e l  n o z z le  155 14 0 .8 7 5  R

8 C om parison  o f different nozzle types in the 6 R N D 9 0 M  engine 9 C om parison  o f the principal characteristics o f  the 6-, 7- and 
(different num bers o f spray holes). Plunger d iam eter 62 mm. 8 R N D 9 0 M  engines.
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M e an  e ffe c tiv e  p re s s u re  (b a r ) M a x im u m  p res su re  
in c y lin d e r  (b a r ) Equipping an engine in this way might be attractive for 

ships whose cruising speed has been reduced to  save fuel and 
for which a power level of only 50-60%  o f the norm al service 
rating is required. However, it should be borne in mind that 
in this operating mode the bearings are loaded more heavily, 
especially the crosshead bearings, as the cylinder pressures 
alm ost reach the values of nominal power at lower speed.

Inspection o f  components

At the end of the prototype-test, the principal com ponents 
(pistons, crossheads and main bearings) were dism antled and 
inspected in presence of the representatives of the classifica
tion societies. The findings were entirely satisfactory.

P o w er  ( % )

E n g in e  sp e e d  ( re v /m in )

10 Specific fuel consum ption  and m axim um  pressure in the cylinder 
over the entire  exploitable speed/pow er range of the 8 R N D 9 0 M  p ro to 
type engine.

speed/pow er range as measured during the official prototype 
test. The lowest specific fuel consum ption is obtained in the 
range between 55 and 90%  load (1300-2200 kW /cyl.) and at 
110-125 rev/min. With falling power, the specific fuel con
sum ption rises more steeply with lower engine speed and 
constant mean effective pressure than when operated in the 
nominal speed range with decreasing mean effective pressure. 
To deliver a power o f about 20% for example (500 kW /cyl.), 
some 11 g/kW h less fuel is consum ed at nom inal speed than 
when operated according to  the nom inal propeller law.

The advantages of constant speed operation  can be ex
ploited when R N 90M  engines are coupled with a controlla- 
ble-pitch propeller or with generators in power stations.

M aximum pressures in the cylinders vary roughly propor
tional to the mean effective pressure. Producing the same 
power at lower engine speed requires higher pressures in the 
cylinders and therefore higher bearing loads.

It is generally preferable to operate engines on the right 
side of the nom inal propeller characteristic, because the spe
cific fuel consum ption is lower and tem peratures and pres
sures are reduced. This results in a more economical opera
tion, lower bearing loads and easier maintenance.

Emergency operation with a turbocharger out o f  action

With one of three turbochargers blanked off on the exhaust 
and air sides to sim ulate a breakdow n, it was still possible to 
obtain 65% o f the rated power. The scavenge air and maxi
mum cylinder pressures cam e close to the values at rated 
power, so that the specific fuel consum ption dropped to  the 
unusually low figure of 197 g/kW h.

B e fo re  tu rb in e

~  14

I I I
Ci..b Ml 

C/7 ?3

- U — L 1
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i i  "  — 1 ______ - • r

11 C om parison o f the  engine characteristics o f  the 6 R N D 7 6 M  oper
a ted  with diesel oil and heavy fuel oil, nozzle type 155° x 14 >' 0.70 R 
with 52 mm plunger diam eter.

£  240

6 8
M e a n  e ffe c tiv e  p ressu re

C a lo rific  va lues o f  f u e l
--------------  D ie se l o il I 0 l6 0 k c a l / k g
-------------- H e a v y  fu e l  o il 9 5 2 0 k c a l /k g
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12 Slow-running 6 R N D 7 6 M  engine on the test stand in W interthur (bore 760 mm, stroke 1550 mm, ou tpu t 10590 kW [14400 kp], speed
122 rev/m in.)

Test results on the 6 R ND7 6 M engine ( Fig. 12)

The first R N D 76M  engine, a 6-cylinder unit, was submitted 
on the W interthur test stand to similar tests as those carried

out on some RN 9 0 M engines. Here again the comprehensive 
testing program was conducted in the presence of represen
tatives of nine classification societies, who also attended the 
official prototype-test.
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To conclude this program  the prototype engine was in 
operation about 1000 h on the test bed, of which some 400 h 
were run at 100% power or tnore.

Optimizing combustion

Tests with fuel nozzles having different num bers of spray- 
holes were carried out on the 6R N D 76M  prototype. Here 
again the 14-hole type gave the best results. Apart from the 
num ber of spray-holes, the jet angle was modified (increased 
from 150 to 155 ). With this nozzle-type, very low smoke 
figures were reached. Even when operating with heavy fuel oil of 
about 4000sR edw ood I viscosity at 100 F. the exhaust opac
ity was still below the visibility limit over a wide power range.

Figure II  com pares the results when operating with diesel 
and heavy fuel oil. The maximum cylinder pressures when 
operating on heavy fuel oil were brought into line with the 
figure for diesel oil by earlier fuel injection, so that the curves 
for the cylinder pressures and scavenge air pressure coincide. 
Running on heavy fuel, only a m inor increase in exhaust gas 
tem peratures (10-15 C) was recorded. The specific air How 
remained practically unchanged. The specific fuel consum p
tion measured in g/bhph increased according to the lower 
heat value of the heavy fuel used, but the calorific energy 
requirem ents and the thermal efficiency remained practically 
unchanged.

Matching the turbochargers

The 6 R N D 7 6 M  is the only engine of the R N 76M  series 
equipped with turbochargers of the VTR501 size. Due to the 
superior efficiency of this turbocharger, the specific air flow 
was increased com pared with earlier 6 R N D 76  engines, so 
that the exhaust gas tem peratures were still lower than on the 
RN 76 units despite the 20% higher power rating.

Official prototype trials

Besides running the engine at different powers, the prototype 
test program  included operation under exceptional condi
tions, as for example with a simulated turbocharger break
down or with one cylinder out of action. In addition, the 
6 R N D 7 6 M  engine was dem onstrated at a rated power cor
responding to  tropical conditions— this being possible with 
the W interthur test stand facilities. The engine was operated 
at a raised air intake tem perature of 45 °C and a water tem
perature before air cooler o f 35 °C.

A t the end of the prototype test, individual m ajor com po
nents were thoroughly inspected but no defects were found. 
The representatives of the nine classification societies were 
very satisfied with the test results and the condition of the 
com ponents examined.

From: Sulzer Technical Review 1/1977

A major investment at the Götaverken Arendal Shipyard 

A painting hall to be built at a cost of about nine million Swedish Kronor

A painting hall for ship sections is to be 
built at a cost of about nine million Swe
dish Kronor at the Gotaverken Arcndal 
Shipyard. This hall will help the shipyard 
to improve its competitive standing and 
also to decrease its painting cost.
The new painting hall will be a supple
ment to the radical modernization that has 
been carried out during the period 1974-75 
in the production facilities at Arendal.
If, instead of painting fully assembled ship 
hulls, most o f this work is carried out 
instead on the component sections in a hall 
equipped with special spray booths, mo
dern painting systems -  which require a 
great deal o f heat for curing -  can be used. 
This means that the shipyard also improv
es its competitive standing, particularly 
concerning vessels where very severe de
mands are made on surface treatment such 
as ro/ro ships, gastankers, etc.

There is also a significant improvement in 
working environment, not only for the 
painters themselves but also for many 
other trade categories who are subjected to 
irritation in their work in the form of blas
ting sand, paint, etc. inside the hull o f the 
ship.

Furthermore, painting work will be cheap
er to carry out in this special hall, one 
feature being that the material used for 
blasting can be recovered. Arendal also 
expects that part of the painting work at 
present being carried out-by specialists 
from contractors could be taken over by 
shipyard employees.

Building work on this new hall was started 
in June and it is expected to be ready for

service by October. The total floor area 
will be 3 000 square metres (32 300 sq. 
ft.) including four spray booths, each for 
four or five ship sections. After blasting or 
steel-brushing, the sections are sprayed 
with paint at high pressure and then the 
temperature in the booths is increased to 
about 40°C. The hall will be fitted with 
extensive fan and filter systems to clean 
the heated air so that energy consumption 
is kept to an absolute minimum.
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Mini Bulk Systeem kan 30% besparen op vervoer en opslag
Eén-tons flexibele containers voor gemakkelijk vloeiende vaste stoffen

Het mini BULK systeem voor vervoer en 
opslag van droge, gemakkelijk vloeiende 
grondstoffen in één-tons eenheids
ladingen, kan bij het gebruik van flexibele 
containers tot 30% besparing op de be- 
handelingskosten opleveren, al dus Pert- 
wee Industrial Limited  in Colchester, En
geland, die het systeem heeft ontwikkeld. 
De onderneming introduceerde mini Bulk 
in Groot-Brittannië in eerste instantie voor 
de hantering van kunstmeststoffen. Sedert
dien is het systeem in ruim 20 landen 
ingevoerd en aangekocht door meer dan 
1000 ondernemingen voor het vervoer van 
talloze grondstoffen en materialen -  van 
mineralen, boorsuspensies en klei tot na
triumhydroxide, kunststofkorrels en rei
nigingsmiddelen; van zand, cement, zaag
sel en metaalkrullen tot dierlijk voedsel, 
graan, meel, suiker, bonen en melkpoe
der.
Elke mini BULK container vervangt een 
gepallettiseerde last van twintig papieren 
of kunststof zakken van 50 kg (of veertig 
van 25 kg). De besparingen komen voort 
uit het uitschakelen van zakken, te retour
neren laadborden en verlies door ge
scheurde of gebarsten zakken; en vooral 
uit het niet meer behoeven te vullen, stape
len en ledigen van de verpakkingen.
Mini BULK containers worden vervaar
digd van een van de sterkste kunstvezels: 
geweven 2000-denier UV-gestabiliseerd 
polypropyleen. De containers zijn ont
worpen voor gebruik met konventioneel 
laadgerei en kunnen tijdens het vullen, 
vervoer (afb. 1) en lossen (afb. 2) worden 
opgehangen aan een kraanhaak of aan de 
tanden van een vorkheftruck. De meeste 
soorten kunnen vele malen worden ge
bruikt. Het vullen van een container via de 
opening aan de bovenzijde vanuit een 
storttrechter duurt gemiddeld 35 seconden 
en vraagt twee man; het geheel ledigen 
van een container duurt slechts 15 a 30 
seconden. Desgewenst kan een voering 
van polyethyleen (afb. 3) worden geleverd 
voor het vervoer van hygroscopische stof
fen welke verontreiniging zouden kunnen 
veroorzaken.

Vier typen en vier grootten
Volle containers nemen een rechthoekige 
vorm aan en kunnen zonder ondersteu
ning, vijf-hoog worden gestapeld (afb. 4). 
Opgeslagen onder een dekzeil vormen zij 
een bruikbaar alternatief voor silo’s; 
voorts kunnen op deze wijze verschillende 
produkten tezamen worden opgeslagen.

fig- /

Alle mini BULK containers hebben een 
laadvermogen van één ton, maar er zijn 
vier grootten voor materialen met ver
schillende soortelijke gewichten. De in- 
houden zijn 0 ,74 m3, 0,96 m 3, 1,2 m3, en
1,4 in3. Bovendien zijn er in elke grootte 
vier types. Drie, voor behandeling met 
vorkheftrucks, hebben vier lussen aan de 
bovenkant. Het meest gevraagde type 
heeft een losklep met trekkoord aan de 
onderzijde (afb. 2), waannee het lossen 
kan worden geregeld en gestopt. Een 
tweede, goedkopere uitvoering (afb. I) 
heeft een vaste losopening in de bodem, 
die vóór het vullen wordt afgedekt met een 
deksel van 500 g/m 2 polypropyleen, dat 
voor éénmalig gebruik geschikt is. Om de 
container te ledigen wordt deze afdekking 
eenvoudig opengesneden. Het derde en 
minst kostbare type wordt slechts één 
maal gebruikt; hierbij wordt de container 
zelf opengesneden.

f ig - 2

Het vierde type, bestemd voor gebruik 
met kranen, heeft een enkele hijslus (met 
vier bijlussen) aan de bovenkant en een 
losklep met trekkoord aan de onderzijde.

Veiligheidsfaktor
mini BULK containers zijn gemakkelijk te 
vervoeren en hanteren. In één geval werd 
de tijd van 2 minuten, nodig voor het los
sen van een ton gepallettiseerde lading 
vanuit een schip in vrachtwagens, terug
gebracht tot 30 sekonden en verminderde 
het ladingverlies van 12% tot nul. Boven
dien behoefden de vrachtauto’s niet meer 
te wachten. De containers zijn ontworpen 
met een veiligheidsfaktor van 5 : I en de 
vier hijsogen hebben ieder een breek
sterkte van 1,4 ton, voldoende om elk 
alleen de last te dragen.
In één lege container kunnen 25 lege con
tainers worden teruggezonden om op
nieuw te worden gebruikt.
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Treating poor fuels

Shipowners are having to  accept fuels 
of much lower quality than they have 
been accustom ed to  burn in the past for 
tw o interconnected reasons. The four-fold  
increase in crude oil prices needs no 
explanation w hile the oil com panies are 
now extracting so much more from  the 
crude oil that refinery residuals which  
constitute most of the marine bunkers 
sold contain a higher concentration of 
harmful substances liable to give rise to  
mechanical and chemical dam age and the  
need for greater m aintenance.

Treatm ent for removal of aqueous and 
solid contam inants from  oil is well known  
and understood. The w ater and solids can 
be centrifuged out using conventional one  
or tw o-stage methods w ith  water-washing  
and subsequent centrifuging to remove 
water-soluble salts.

Som e very satisfactory results have 
been achieved from  the use of modern 
specially-tailored filtering devices, but it is 
true also that some disappointm ents have 
been reported. Such filters should, of 
course, be self-cleaning and preferably 
cycled autom atically to do so on reaching 
a degree of contam ination. This is 
im portant in the case of ships with  
unattended engine rooms and w here a 
change-over to a different bunker tank 
may result in rapid choking of the 
elements.

The principle of hom ogenisation for the 
reduction of solid particles to  micronic 
dimensions is experiencing a revival after 
being som ew hat discredited a decade  
ago. Grinding and thorough mixing is now  
adopted in contrast to the  high velocity 
jet and impact m ethod of breaking down  
the tars and asphaltenes and the coke 
derived from  the last stages of refinery 
process.

M otorship owners w ho have accepted  
cheaper and inferior bunkers w ithout 
taking any special safeguards have 
suffered several problems, am ong them  
are excessive w ear of pistons and liners, 
port and turbocharger plugging, burned 
exhaust valves, stuck and broken rings, 
sludging of the scavenge spaces, lubri
cating oil contam ination and poor, smoky 
com bustion due to  trum peted nozzles 
singly or together. Nor are steamships 
im m une for the boilers in contact w ith  
poor fuel suffer corrosion and blocked  
tube nests, superheaters and econo
misers.

Cheap fuel is not merely a m atter of 
high viscosity for some hv fuels are of 
excellent quality and fairly straightforward  
treatm ent is all that is necessary.

A  satisfactory installation implies the  
provision of effective pum ping and 
heating and cleaning equipm ent w ith  the  
necessary recirculating loops, tem perature  
and viscosity controllers. M ost ships w ere  
fitted initially w ith  an outfit adequate for 
the conditions at the tim e, but which may

now  be unable to  deal properly w ith  
heavier and dirtier fuels.

Several major com panies have under
taken fleet conversions, taking their ships 
in hand successively for m odification and 
installation of equipm ent w hich will 
enable them  to burn these cheaper fuels. 
The price differential betw een 1500 and 
3500secs fuel is around £2-50 per ton, and 
now very w orth  while to the owner of a 
ship burning anything up to  75 tons per 
day. M uch more so in the case of 80 000 
shp container ship engaged on long-haul 
inter-ocean runs.

British Rail have achieved great success 
with their conversion program m e which  
involves a changeover from  the very  
much more costly diesel fuel to a 1500 
secs grade.

Here it should be mentioned that a 
num ber of owners have, for some years, 
operated their auxiliary engines on 
relatively heavy fuel, suitably treated, and 
w ith  appropriate fuel-injection equipm ent. 
For those unwilling to  take this step a 
satisfactory 'half-w ay' solution is to 
prepare a m ixture on board from  heavy

main engine fuel lightened w ith  a pro
portion of distillate or diesel in a fuel 
blender.

W e  would like to see further efforts  
made in tankers towards burning the 
skimmings from  crude oil slop tanks. 
Som e 20 years ago a Shell tanker was  
fitted up on deck w ith  a simple miniature  
'refinery' for treating slops for own  
consumption and Cities Service Com pany  
reported considerable success w ith  their 
own m ethod. Indeed as recently as 1973, 
one of their tankers was re-equipped for 
slops burning. The rotating cup-type of oil 
burner has dem onstrated its ability to 
handle fuel containing water.

It is our intention to  publish, as a 
continuing them e in the course of this 
year a series of articles under the general 
heading of efficiency. These articles, 
distinguished by the s y m b o l' T  will cover 
aspects of the subject ranging from  the 
fundam ental one of improved hull forms 
to designing for easier m aintenance. In 
this issue w e  look a t recently-adopted  
steps to  assist in burning cheaper fuels. 
Next m onth w e  shall deal w ith  w aste heat 
recovery in its several forms.

From: Shipbuilding & Marine Engineering Intern. Jan /F eb . 1977
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N NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorstel voor lezingen, excursies enz. seizoen 1977/1978

Neddrill boorschepen*
spreker nader op te geven
17 nov. '77 (do) Rotterdam
18 nov. '11 (vr) Amsterdam 
22 nov. '11 (di) Groningen

Propeller shaft bearings and sterntube
seals*
door Dipl.-Ing. G. Mewes, Howaldts- 
werke-Deutsche Werft
15 dec. '11 (do) Rotterdam
16 dec. '11 (vr) Amsterdam 
22 dec. '77 (do) Groningen??

Nog geen lezing beschikbaar. Voorstellen 
worden gaarne tegemoet gezien.

Nieuwjaarsrecepties
3 jan. '78 (di) Rotterdam (Hoofdbestuur) 
5 jan. '78 (do) Groningen (Afd. bestuur)

Enkele toepassingen van ergonomie in 
de scheepvaart*
door ir. H. Schuffel van het Instituut voor 
Zintuigfysiologie/TNO.
26 jan. '78 (do) Rotterdam
27 jan. ’78 (vr) Amsterdam 
31 jan. ’78 (di) Groningen

Onderhoudsbewaking in de machine
kamer*
Dagbijeenkomst op dinsdag 16 februari 
’78 te Delft

Mak-motoren
door Dr. Lembcke
22 febr. ’78 (wo) Rotterdam
23 febr. ’78 (do) Groningen
24 febr. ’78 (vr) Amsterdam

Ontwikkeling van de navigatie in de 
scheepvaart
door de heer A. W epster van het Neder
lands Maritiem Instituut 
2 mrt. ’78 (do) Rotterdam

Cavitatie*
spreker(s) nader op te geven 
14 mrt. ’78 (di) Delft 
(voor afd. Rotterdam)
17 mrt. ’78 (vr) Amsterdam 
23 mrt. ’78 (do) Groningen

Jaardiner Amsterdam in Grand Hotel 
Krasnapolsky, 18 maart ’78 (za)

Ro/ro schepen*
spreker(s) nader op te geven
20 apr. ’78 (do) Rotterdam
21 apr. ’78 (vr) Amsterdam 
27 apr. ’78 (do) Groningen

Algemene ledenvergadering
26 apr. ’78 (wo) Amsterdam

Ir. R. W ahabt

Op 19 oktober j.1. overleed plotseling de 
heer ir. R. Wahab op 41-jarige leeftijd in 
zijn woonplaats Zoetermeer. Na het beha
len van het diploma voor scheepsbouw
kundig ingenieur aan de Technische Ho
geschool te Delft was de heer Wahab van 
1960 tot 1968 werkzaam bij het Neder
lands Scheepsbouwkundig Proefstation te 
W ageningen. Van 1968 tot 1971 was hij 
werkzaam in Amerika bij het Naval Ship 
Research en Development Center te Be- 
thesda.

Na zijn terugkeer in Nederland was hij van 
1971 tot 1974 verbonden aan het Instituut 
voor Werktuigkundige Constructies van 
TNO in Delft en sinds 1974 was hij als 
directielid verbonden aan het Nederlands 
Maritiem Instituut te Rotterdam.

De heer Wahab was ruim 19 jaar lid van de 
Vereniging van Technici op Scheepvaart
gebied. Hij heeft zich de laatste jaren als 
bestuurslid van de Sectie Scheepstechniek 
van het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs bijzonder verdienstelijk gemaakt bij 
de samenwerking tussen dat Instituut en

Excursie naar KLM -helikopters te 
Schiphol-oost
mei 1978, vertrek van Rotterdam en Am
sterdam

CLUBEVENEMENTEN

SINT NICOLAASATTRACTIE:
Donderdag 1 december 19.30 uur.

K ERSTW ILDBIIJARTEN
W oensdag 21 december 19.30 uur.
Beide evenementen vinden plaats in de 
sociëteit ’Nedlloyd ’70’ aan het Westplein 
9 te Rotterdam.
Opgave van deelnemers bij de clubcom- 
missie of bij het Algemeen Secretariaat.

N.B.
Het programma is voorlopig. Wijzigingen 
en aanvullingen kunnen nog worden ver
wacht.

* Lezingen in samenwerking met de Sec
tie Scheepstechniek van het Koninklijk In
stituut van Ingenieurs.

onze vereniging, met name bij de organi
satie van de gezamenlijke lezingen.
Hij werd dan ook herdacht op de gezamen
lijke lezing van 19 oktober te Rotterdam. 
Van zijn hand verschenen vele publikaties 
op het gebied van de scheepsbouw, met 
name over het gedrag van schepen op zee. 
Hiervan werd er een aantal in ’Schip en 
W erf’ gepubliceerd.

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtge
note en 4 kinderen die hij achterliet.

P. A. L.
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VERENIGINGSNIEUWS

Nationaal symposium over Energie
transport
Het Nederlands Maritiem Instituut organi
seert op verzoek van de Koninklijke Ne
derlandse Redersvercniging en de Cen
trale Bond van Scheepsbouwmeesters in 
Nederland (Cebosine) een op 12 en 13 
december 1977 in De Doelen in Rotter
dam te houden nationaal symposium over 
energietransport.
Hierbij zullen de op lange termijn te ver
wachten technologische ontwikkelingen 
in de produktie, het transport en de opslag 
van de belangrijkste energiedragers be
handeld worden.
Deskundigen zullen het aandeel in deze 
ontwikkelingen van steenkool, gas, aardo
lie en nieuwe energiedragers als waterstof 
en methanol, toelichten en vertalen in de 
daaruit voortvloeiende tonnage-behoefte. 
De hiermee verweven macro- 
economische en milieu- en veiligheidsas
pecten zullen uitvoerig aan de orde ko
men.
Het symposium is bestemd voor directie- 
en stafleden uit de rederij- en scheeps- 
bouwwereld, van de Nederlandse havens, 
de overheid en voorts van al die bedrijven 
en instanties die bemoeienis hebben met 
de aanvoer en opslag van energie.
De discussie zal centraal staan en naar 
verwacht mag worden uitmonden in een 
aantal concrete aanbevelingen en conclu
sies voor overheid en bedrijfsleven.
Het symposium zal worden voorgezeten 
door Prof. Dr. F. Hartog, Hoogleraar in de 
Faculteit der Economische W etenschap
pen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De vereniging van ingenieurs der ma
rine
De Vereniging van Ingenieurs der Marine 
(VIM) vierde op 7 oktober jl. haar derde 
lustrum te ‘s-Gravenhage.
De voorzitter, ir. J. F. Meijer, zei in zijn 
toespraak o.m . het volgende over het ont
staan van de Ingenieur der M arine, de 
oprichting en de toekomst van de Vereni
ging het volgende:
De Ingenieur der Marine is in de organisa
tie van de Kon. Marine reeds lang een 
vertrouwd element en als we de doelstel
lingen van de huidige vereniging wilien 
toelichten dan moeten we ver in de ge
schiedenis teruggaan. Er is in het verleden 
nog een discussie geweest over de bena
ming 'Constructeur der M arine' o f 'Inge
nieur der M arine’ maar het was duidelijk 
in het begin van de negentiende eeuw dat 
een meer gedistingeerde benaming voor 
het leidinggevende en wetenschappelijk

geschoolde personeel, belast met de bouw 
van Zijner Majesteits schepen, noodzake
lijk was. De 'baas tim m erm an’ werd 'in 
genieur der M arine' en in 1843 tijdens de 
regering van Koning Willem II werd deze 
nieuwe categorie wetenschappelijk opge
leide constructeurs gelegaliseerd middels 
een Kon. Besluit. De titel 'Ingenieur der 
M arine’ was geheel in analogie met de 
reeds langer bestaande 'ingenieur van de 
W aterstaat’. De instelling van dit 'korps 
ingenieurs der M arine’ liep vóór op de 
Britten waar in 1851 de leiding van een 
Naval Dockyard nog in handen was van 
een Master Ship Wright en waar eerst in 
1883 een Corps of Naval Constructors tot 
stand kw am . De regeling van het Korps Irs 
der M arine, administratief ondergebracht 
onder de ’verordeningen Rijkswerven’ en 
voor de laatste maal aangepast bij KB van 
1931 en toen getransformeerd in 'Korps 
van Scheepsbouwkundig ingenieurs der 
M arine’, werd in 1954 ingetrokken en 
hiermede kwam een einde aan de ambte
lijke groepering van de uitsluitend 
scheepsbouwkundige ingenieurs der ma
rine.
Dit was een weinig bevredigende situatie, 
er was nu geen enkele samenhang meer 
tussen de ingenieurs der marine die onder
tussen een groot scala van disciplines om
vatte, de historische betekenis van de titel 
’ingenieur der m arine’ sprak velen aan en 
dreigde verloren te gaan, er was behoefte 
aan een organisatie die buiten het ambte
lijke de ingenieurs van departement en 
marinebedrijven zowel zakelijk als sociaal 
met elkaar in contact kon brengen. In 1961 
stelden o.m . de heer D. J. de Jonge, thans 
erelid van de Vereniging en de heer 
F. W. K. de Klerk de oprichting van 
de vereniging voor die in 1962 zijn 
beslag kreeg.
Bij de algemene ledenvergadering op 27 
september jl. zijn unaniem aangenomen 
de statutenwijzigingen van de vereniging 
die onder een andere naam verder de ge
schiedenis in zal gaan en die ons een pas
send antwoord leek op de inmiddels van 
kracht geworden structurele wijziging van 
de organisatie van defensie middels ver
gaande integratie van de krijgsmachtde
len. De nieuwe naam van de Vereniging 
luidt ’Vereniging van ingenieurs van De
fensie’ en het lidmaatschap staat thans ge
heel open voor alle burgeringenieurs 
werkzaam bij defensie.

Personalia
J. Schröder
Tijdens een druk bezochte receptie op 30 
september 11. nam de heer J Schröder, 
principal surveyor van het American Bu

reau of Shipping in Nederland te Rotter
dam, afscheid van zijn vele vrienden en 
relaties.
Nadat hij in 1937 het HTS-diploma 
scheepsbouwkunde te Haarlem had be
haald en in dienst was geweest bij een 
aantal scheepswerven, aanvaardde hij in 
1951 de functie van surveyor bij het Ame
rican Bureau of Shipping. In 1962 werd hij 
benoemd tot principal surveyor. Nadat hij 
op medisch advies zijn werkzaamheden 
moest staken, droeg hij zijn functie op 1 
juli 11. over aan zijn opvolger, de heer J. P. 
Kalkman.

Brons Industrie N.V.
De Appingedammer Bronsmotorenfa- 
briek, die dit jaar haar 70-jarig bestaan 
viert, kreeg een nieuwe naam, t.w . ’Brons 
Industrie N .V .’.
Op de komende Europort tentoonstelling, 
Stand 730, wordt de tweede motor in 1907 
door Brons gebouwd, tentoongesteld. 
Ook twee produkten uit 1977 staan daar, 
n.1. een doorsnede van de G .V .-m otor en 
het laatste ontwerp, de turbodiesel in 6 
cilinderuitvoering.

American Bureau of Shipping
William N. Johnston was elected Presi
dent o f  the American Bureau o f Shipping 
at the semiannual meeting of the ABS 
Board of Managers held in New York City 
on September 20, Robert T. Young, 
Chairman and President, announced. Mr. 
Young, who will remain Chairman of the 
Board of ABS, saidthat Mr. Johnston will 
assume his duties as President on Novem
ber 1.
Stanley G. Stiansen, an Assistant Vice 
President o f the American Bureau of 
Shipping, was elected a Vice President of 
ABS.

Nieuwe opdrachten

RSV-VM F
Dock-Express Shipping b. v. te Schiedam, 
onder directie van reder en heavylift spe
cialist B . van der Laan S r., heeft een order 
voor drie identieke schepen geplaatst. 
M et deze order is een investering gemoeid 
van circa ƒ 140.000.000,— .
De schepen zullen gebouwd worden bij 
de, tot Rijn-Schelde-Verolme M achinefa
brieken en Scheepswerven NV behorende 
Verolme Scheepswerf Heusden b .v ., een 
ervaren werf in de bouw van speciale vaar
tuigen en baggermateriaal. Met de bouw 
van deze schepen zullen in totaal voor de 
werf ca. I miljoen manuren gemoeid zijn. 
Deze vaartuigen worden uitgevoerd als 
afzinkbaar ’dockship’ uitgerust met twee 
zware portaalkranen met een hefvermo
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gen van 500 ton elk voor het vervoer van 
zeer zware ladingen.

Twee verstelbare schroeven elk gekop
peld aan een Werkspoor dieselmotor zor
gen voor de voortstuwing.

De voornaamste technische gegevens zijn:
lengte over alles 152 m
lengte tussen de loodlijnen 116 m
breedte over de spanten 24,20 m
holte tot bovendek 15 m
holte tot dekvloer 7 m

-  hijsvermogen: 1.000 ton
-  een ruim met een inhoud van ongeveer 

17.000 m3
-  droogdok-mogelijkheden tot 116 m 

lengte en 20,2 m breedte
-  draagvermogen: maximaal 12.000 ton
-  ro-ro ramp van 20,50 m x  9,50 m (afm. 

dokdeur).
-  snelheid: 16 knopen
-  Classificatie: Lloyd’s Reg. of Shipping 

+  100A l , +  LMC, + UMS 16/24

Deze schepen zijn bijzonder geschikt om 
aan de vraag van de veranderende mark
ten te voldoen, bijvoorbeeld:

-  De afmetingen en gewichten van het 
materiaal van de natte aannemerij zijn 
groter geworden;

-  Het gewicht van drukvaten en volume 
van kolommen voor de olie-, chemi
sche en petro-chemische industrie zal 
nog verder toenemen;

-  De groeiende vraag naar onderdekver- 
scheping van reactoren en andere com 
ponenten voor elektriciteitscentrales;

-  De toenemende vraag naar dok- en on- 
derhoudsfaciliteiten in het werkgebied;

-  Het toenemend gebruik van prefabri- 
cage bij de constructie van o.a. raffina
derijen;

-  De hoge dienstsnelheid van drie iden- 
'  tieke schepen bieden een zo groot mo

gelijke flexibiliteit, gecombineerd met 
een korte transit tijd.

De opleveringsdata van ’s werelds groot
ste, snelste en meest geavanceerde sche
pen op dit gebied luiden als volgt:

m.v. 'Doek Express 10’ -  eind 1978 
m.v. ’ Doek Express 11' -4 m aan d en  later 
m.v. ’ Doek Express 12' -  8 maanden later

Stork W erkspoor Diesel, de dieselmoto
rendivisie van Vmf-Sork, heeft van Doek 
Express Shipping te Rotterdam opdracht 
ontvangen voor de levering van de voort- 
stuwingsinstallaties voor drie zgn. zware

ladingschepen. Met de order is voor Stork 
Werkspoor Diesel een bedrag gemoeid 
van ca. ƒ 6 miljoen.

Ieder schip zal worden uitgerust met twee 
6-cilinder TM410 middelsnellopende die
selmotoren, die elk 4250 pk leveren bij 
570 om w./m in. De motoren zullen alle in 
de loop van 1978 worden afgeleverd.

Tewaterlatingen

’Ligato’
Op 23 september 1977 is met goed gevolg 
te water gelaten de coaster ’Ligato’, 
bouwnummer 222 van Scheepswerf 
’Voorwaarts’ B. V. te Hoogezand, be
stemd voor Rederij IJsselmuiden te IJs- 
selmuiden:

Hoofdafmetingen zijn: lengte 59,96 m, 
breedte 13,00 m, holte 6,20 m.
In dit schip wordt geïnstalleerd één Nohab 
Polar motor van het type F 28 V -  D 825 
met een vermogen van 1660 pk bij 780 
om w/min.
De coaster wordt gebouwd onder toezicht 
van BUREAU VERITAS voorde klasse: I 

3/3 E Haute Mer.

'Vlaanderen XIX’
De zelfvarende cutterzuiger 'Vlaanderen 
XIX’ werd op 7 oktober bij IHC Smit in 
Kinderdijk te water gelaten. Het bagger- 
vaartuig is in aanbouw voor S. A. Draga- 
ges Decloedt & Fils te Brussel. De doop
plechtigheid werd verricht door mevrouw 
Robert de Paepe, echtgenote van de Secre
taris Generaal van het Ministerie van 
Openbare Werken in Brussel.
De 'Vlaanderen X IX ’ heeft een totaal 
geïnstalleerd vermogen van ruim 16.000 
pk en is ontworpen voor zwaar bagger- 
werk in tropisch klimaat. Het schip is 
97.50 meter lang en 18.50 meter breed. 
De baggerdiepte bedraagt 30 meter. Er 
zijn drie baggerpompen geïnstalleerd, één 
onderwaterpomp op de cutterladder en 
twee baggerpompen in het ponton. De 
zuiger is voorzien van uitgebreide bagger
en navigatieapparatuur. De twee voort- 
stuwingseenheden -  elk met een vermo
gen van 1200 pk -  maken dat het vaartuig 
voor het transport over zee alsmede voor 
het manoeuvreren op de baggerplaats geen 
hulp van sleepboten behoeft.
Het nieuwe schip van S. A. Dragages De- 
cloed & Fils wordt gebouwd voor de 
klasse I 3/3 *1* dredger (deep sea) van Bu
reau Veritas.

’Alphacca’
Op 31 december 1975 werd het contract 
getekend tussen Van Nievelt Goudriaan &

C o., Rotterdam en van der Giessen-de 
Noord, Krimpen aan den IJssel, voor de 
bouw van een lijnvrachtschip van ca. 
14.700 ton draagvermogen.
Dit contract kreeg een vervolg in een op
dracht op 28 februari 1976 voor twee zus
terschepen, terwijl op 30 december 1976 
het contract getekend werd voor een 4e 
zusterschip.
Dit 4e schip van deze serie, de ’Alpluicca' 
werd op 8 oktober 1977 bij van der 
Giesen-de Noord in Krimpen aan den IJs
sel te water gelaten. De doopplechtigheid 
werd verricht door Mevrouw B. M. 
Laverge-Kennedy
Het eerste schip, 'Aldabi' werd eveneens 
in Krimpen aan den IJssel gebouwd en 
kwam op 27 mei j.1. in de vaart.
Het tweede schip ’Alhena’ , is bij Verolme 
Scheepswerf Alblasserdam (thans ook be
horende tot van der Giessen-de Noord) 
gebouwd en werd op 11 augustus j.1. op
geleverd.
Het derde schip, 'Alnati' is weer in Krim
pen aan den IJssel gebouwd: het is vrijwel 
gereed voor zijn proeftocht op de Noord
zee en zal o .o .v . einde deze maand aan de 
rederij worden overgedragen.
Voor bijzonderheden over het schip wordt 
verwezen naar de uitvoerige beschrijving 
van het eerste schip van de serie; m.s. 
’Aldabi’ in Schip en W erf no 16 van5aug. 
’77 blz 483490 .

’M arkab’
Op 14 oktober werd op de nieuwbouw- 
werf van A. Vuyk & Zonen’s Scheeps
werven BV te Capelle aan den IJssel haar 
bouwnummer 880 te water gelaten.
Dit schip is het derde loodsvaartuig van de 
serie, die Vuyk in december 1975 van het 
Ministerie van Defensie (Marine) in op
dracht kreeg.
Mevrouw A. L. Bollen-Buckwell, echt
genote van de heer N. M. Bollen, Direc
teur van het loodswezen in het district 
Scheldemond, verrichtte de doopplech
tigheid. Het schip kreeg traditiegetrouw 
de naam van een ster, t.w . ’Markab' Na 
haar oplevering zal het loodsvaartuig 
dienst gaan doen bij het Loodswezen te 
Hoek van Holland.
Het loodsvaartuig 'Markab' krijgt als 
taak, kruisend op de loodspost, loodsen af 
te geven aan binnenkomende schepen en 
op te nemen van uitgaande schepen. Zij 
wordt daartoe uitgerust met jollen waar
mede de loodsen naar of van het te belood- 
sen schip worden vervoerd.
De hoofdafmetingen zijn als volgt: Lengte 
over alles ca. 59.00 m, breedte 10.60 m, 
holte 5.70 m, diepgang 3.70 m. Het de- 
placement bedraagt ca. 1000 t.
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De drie S. W. D.-motoren, type DRO 216 
K. 645 pk, drijven elk een 380 kW gelijk- 
stroomgenerator en een 180 kW draai- 
stroomgenerator aan. Via de hoofdelec- 
tromotor van 1440 pk wordt een vaste 
schroef aangedreven. De accommodatie 
biedt plaats aan 3 1 bemanningsleden en 18 
loodsen.
De snelheid is 13 kn.

Proeftocht

'Jan Willem'
Op 24 september 1977 heeft met goedge- 
volg proefgevaren het koelschip 'Jan Wil
lem ’, bouwnummer 391 van B. V. 
Nieuwe Noord Nederlandse Scheepswer
ven te Groningen, bestemd voor heer Jo- 
han Dammers in Driebergen. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,57 m, 
breedte 14,00 m, holte 8,00/5,35 m.
In dit schip werd geïnstalleerd één 4-tact 
enkelwerkende Deutz-niotor van het type 
SBV6M540 met een vermogen van 3000 
pk bij 600 om v./m in.
Het schip werd gebouwd onder toezicht 
van BUREAU VERITAS voor de klasse: I 
3/3 E *  Haute Mer *  R. M. C. AUT- 
OS.

TECHNISCHE INFORMATIE

Explosievrije pneumatische 
vloeistofniveau-opnemer
Door Machinefabriek Sempress BV wordt 
een pneumatische vloeistofniveau-opne
mer vervaardigd.
De opnemer dient om een vloeistofniveau 
af te tasten en een pneumatisch signaal af 
te geven of te onderbreken, zodra het ge
wenste niveau is bereikt.
Een op de vloeistof drijvende vlotter ( I) 
kan op en neer bewegen langs een verti
kaal geplaatste geleidepijp (2). In de vlot
ter bevindt zich een permanent-magneet

(3), terwijl in de geleidepijp een magne
tisch te bedienen 3/2-wegventiel (4) is ge
bouwd (zie ftg. I).
Bij een bepaald vloeistofniveau wordt de 
vlotter langs de geleidepijp omhoog be
wogen en wordt door de permanent- 
magneet -  zonder mechanisch kontakt -  
het ventiel geschakeld.
De opnemer kan worden gebruikt voor het 
signaleren van vol en/of leeg zijn van 
tanks (bv. overloopbeveiligingen van 
tankschepen).
Voor brandbare vloeistoffen en in explo
siegevaar! ijke ruimten is deze opnemer 
uitermate geschikt door het ontbreken van 
mogelijk vonkenvormende elektrische 
komponenten. De tank waarin zich de 
vloeistof bevindt is hermetisch afgesloten 
van het pneumatisch ventiel in de geleide
pijp, waardoor perslucht nooit boven of in 
de vloeistof kan komen. Het pneumatisch 
binnenwerk van de opnemer kan wegge
nomen worden, terwijl de vloeistof in de 
tank hermetisch afgesloten blijft van de 
buitenlucht. Er bevindt zich slechts één 
bewegend onderdeel in de vloeistof, nl. de 
vlotter die zich met grote speelruimte om 
de geleidepijp kan bewegen. Vlotter en 
geleidepijp met bevestigingsflens zijn ge
heel uit roestvrij edelstaal gemaakt en dus 
bestand tegen de meeste chemicaliën. 
Nadere inlichtingen: Machinefabriek
Sempress B V. , Postbus 60, H.I. Am
bacht. Tel. 01858 -  4011.

Compacte ultrasone lichtgewicht 
wand-diktemeter UTM-20
De eerder uitgebrachte UTM-20 wanddik- 
temeter heeft in de UTM-20B een opvol
ger gekregen. Meetprincipe, gewicht en 
formaat zijn hetzelfde gebleven. Veran
derd zijn echter het meetbereik (tot 200 
mm, was 100 mm) en geluidsduur van de 
batterijen (was 9 uur, nu 19 uur). Tevens 
leverbaar in deze series de UTM-22B 
(gietstaal) en UTM-20B Al (aluminium). 
Metingen op bijvoorbeeld pijpen o f platen 
kunnen vanaf één zijde worden verricht. 
De taster wordt dan met behulp van een 
dunne vloeistoffilm op het materiaal ge
plaatst. Ultrasone energie door de UTM- 
20 in het materiaal gezonden, wordt na de 
reflectie op de achterwand teruggekaatst. 
De tijdsperiode tussen zenden en terug
kaatsen wordt verwerkt tot een meet
waarde (dikte van het materiaal) en digi
taal weergegeven.
Nadere inlichtingen: Sperry Products Inc. 
Industrieweg-161, Rotterdam. (010- 
378455).

Nordson Universal Tip
Nordson Nederland b.v. te Utrecht heeft

onlangs haar leveringsprogramma uitge
breid met de Nordson Universal Tip, een 
variabele airless spuittip. welke toegepast 
kan worden op alle bekende merken air
less -  spuitapparatuur.
Met eéri simpele handbeweging wordt 
zowel de breedte van het spuitpatroon als 
de te verspuiten hoeveelheid verf gere
geld, waardoor één enkele Nordson Uni
versal Tip ca. 10 normale airless spuittips 
vervangt, en overspray lot een minimum 
beperkt wordt.

Een aanzienlijke besparing op schoon
maaktijd wordt geraliseerd door het zel
freinigende karakter van deze spuittip. 
Door de afwezigheid van pakkingen is de 
Nordson Universal Tip onderhoudsvrij, 
waardoor de kans op storingen t.o.v. bijv. 
een omkeertip aanzienlijk verkleind is. 
Voor inlichtingen: Nordson Nederland 
b .v ., antwoordnummer 1256, Utrecht, 
tel. 030-884811

Militair laboratorium gaat over naar 
TNO.
Op 6 oktober werd tijdens een sobere 
plechtigheid in aanwezigheid van de mi
nister van Defensie Mr. A. Stemerdink het 
Laboratorium voor Elektronische Ont
wikkeling voor de Krijgsmacht (LEOK) 
door het Ministerie van Defensie officieel 
in beheer overgedragen aan de Rijks Ver- 
dedigingsorganisatie TNO.

Het LEOK, was aanvankelijk uitsluitend 
een laboratorium ten behoeve van de Ko
ninklijke Marine en breidde van 1956 af 
zijn werkterrein uit tot de drie 
krijgsmachtonderdelen.

Door het onderbrengen van het LEOK bij 
de Rijksverdedigingsorganisatie TNO 
hoopt men onder meer tot een beter cen
traal beleid op het terrein van de defensie- 
research en ontwikkeling op fysisch en 
elektronisch gebied te komen.

Het LEOK heeft tot taak de strijdkrachten 
de mogelijkheden te geven tot het laten 
verrichten van ontwikkelings- en onder
zoekswerk op het gebied van de electroni- 
ca. In dit verband houdt men zich op dit 
laboratorium onder andere bezig met het 
ontwikkelen van elektronische apparatuur 
of elektronische systemen. Daarbij gaat 
het soms om geheel nieuwe apparatuur, 
soms ook om aanpassing van reeds ont
wikkelde apparaten en systemen. Het 
LEOK verleent voorts technische assisten
tie aan de krijgsmachtonderdelen en sti
muleert de toepassing van nieuwe tech
nieken en nieuw ontwikkelde apparatuur.
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