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Koninklijke Nederlandse Redersvereniging:

Beleid inzake stagiairs moet op de helling
Nederlandse reders kunnen niet meer, 
zoals vroeger, op eigen kracht hun toe
komst veilig stellen; daarvoor is er op de 
wereldzeeën teveel veranderd. De Konink
lijke Nederlandse Redersvereniging is 
derhalve verheugd, dat aan haar verlangen 
dat de scheepvaart onder directe politieke 
verantwoordelijkheid van de minister valt, 
door de nieuwe regering is voldaan. Doch 
de reders hebben nog meer gerechtvaar
digde wensen. Zo willen zij een betere 
afstemming van de andere departementen 
op de scheepvaart, een krachtige bevor
dering van een EEG-scheepvaartpolitiek 
ten aanzien van andere landen, een duide
lijk beleid op langere termijn van fiscaal- 
financiële scheepvaartfaciliteiten, en een 
aanpassing van het Nederlandse fiscale 
regiem voor zeevarenden aan wat elders 
gebruikelijk is. Bovendien is volgens de 
KNRV in termen van de Wet Investerings- 
rekening een basispremie van minimaal 
19 a 20%  vereist.
In het deze maand verschenen jaarverslag 
van de Koninklijke Nederlandse Reders
vereniging wordt erop gewezen dat in 
i 977 de depressie op de wereldzeeën on
veranderd bleef.
Vooral de chartermarkten voor tankers en 
voor bulkcarriers waren van dien aard, dat 
dikwijls zelfs de directe ’operating costs’ 
niet werden verdiend en de verliezen voor 
reders zich daarbij ongeveer op hetzelfde 
niveau bevonden als de kosten gemoeid 
met het opleggen van schepen. Gemiddeld 
9% van de wereldtankertonnage en 4%  
van de droge-ladingtonnage bevond zich 
in opgelegde staat. Een toenemend aantal 
rederijen uit alle grote scheepvaartlanden 
in de wereld kon derhalve de financie
ringslasten van hun gedeeltelijk door

bankconsortia gefinancierde vloot niet 
meer opbrengen en kwam in betalings
moeilijkheden. In het licht van de vooruit
zichten op kortere termijn voor het olie- 
vervoer en voor erts- en graanvervoer 
verwacht de KNRV dat dit aantal in 1978 
nog zal toenemen, omdat op deze vrach
tenmarkten vóór het begin van de jaren 
tachtig geen werkelijk herstel wordt ver
wacht. Voor de Nederlandse scheepvaart, 
als bijna zuiver exporterende industrie 
waarvan de opbrengsten in dollars worden 
genoteerd, was en is in toenemende mate 
de koersontwikkeling van de dollar t.o .v . 
de gulden een extra handicap, aldus de 
redersvereniging.

Zeerechtconferentie
Dat de wereldzee in snel tempo van 'M are 
Liberum ’ een door machtspolitiek beheer
ste scheepvaartmarkt aan het worden is, 
wordt volgens de KNRV het duidelijkst 
gedemonstreerd door het schouwspel van 
de zich sinds 1973 voortslepende United 
Nations Law of the Sea Conference. De 
hoogste inzet op deze conferentie betreft 
de verdeling van rechten op de exploitatie 
van de zeebodem c.q. de verdeling van de 
opbrengsten. Naast olie gaat het daarbij 
voornamelijk om ertsen. De belangente
genstellingen op deze conferentie heersen 
niet alleen tussen rijke landen en ontwik
kelingslanden, doch ook tussen erts- 
exporterende en -importerende landen en 
in sterke mate tussen de kuststaten en de 
kustloze staten. De kuststaten hebben 
daarbij kans gezien hun jurisdictie aan
zienlijk uit te breiden. De zone van territo
riale wateren wordt 12 mijl en kuststaten 
claimen een economische zone van 200 
mijl met exclusieve rechten op bevissing,

exploitatie van erts en olie en het winnen 
van energie uit water en wind. De archi- 
pelstaten zoals Indonesië en de Filippijnen 
zijn erin geslaagd een nieuw begrip te in
troduceren, nl. archipelwateren, die de 
status van nationaal binnenwater hebben 
verkregen. Zij zijn echter verplicht 50 mijl 
brede zones aan te wijzen waar anderen 
het recht van ongehinderde doorvaart 
hebben.
Het streven naar een bevoorrechte positie 
van de maritieme kustlanden kwam ook 
tot uiting bij de voorbereiding van een 
gezamenlijke 1978-conferentie van de 
1MCO en 1LO over normstellingen voor 
de vaarbevoegdheden en de daartoe strek
kende opleidingen voorde bemanning van 
schepen. Hierin worden mildere eisen 
voorzien voor kleinere schepen in de ei
gen en aangrenzende kustwateren. Het 
is volgens de redersvereniging duidelijk 
dat onder een dergelijk concurrentievoor
deel voor bijvoorbeeld Fransen een aan
zienlijk groter vaargebied open staat dan 
voor Nederlandse kustvaarders.

UNCTAD-Code
Het verschijnsel van directe protectie door 
reservering van eigen import- en/of ex-
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Van 'Mare Liberum’ is de wereldzee een door 
machtspolitiek beheerste scheepvaartmarkt 
aan het worden . . .

portlading voor schepen onder eigen vlag 
op basis van unilaterale wetgeving is reeds 
jaren door de KNRV aan de orde gesteld. 
Dit geldt uiteraard ook voor variaties op 
dit thema: ladingverdeling op basis van 
bilaterale overeenkomsten en de feitelijke 
ladingreservering door de Oostbloklan
den. Ondanks de grote bezwaren die de 
redersvereniging had en heeft tegen de 
UNCTAD Code of Conduct for Liner 
Conferences, blijft zij bij haar conclusie 
dat de Code als gebrekkig instrument voor 
internationale regulering te prefereren is 
boven de chaos van unilaterale willekeur. 
Zoals hiervoor reeds geschetst met be
trekking tot de Law o f the Sea Conferen
ce, komen internationale afspraken dik
wijls pas onder grote druk tot stand, aldus 
de KNRV. Zo zette de USA het overleg in 
de 1MCO over strengere maatregelen 
tegen verontreiniging van de zee dusdanig 
onder druk met dreiging van unilaterale 
wetgeving, dat dit overleg daaraan bijna 
bezweek. De Amerikaanse pressie op de 
IMCO in 1977 betrof voornamelijk een 
drietal onderwerpen, te weten:
a) een v erdergaande regulering dan vast
gelegd in de ’Gas Carriers and Bulk- 
Chemical Codes’ voor het vervoer in bulk 
van gevaarlijke of zeer brandbare vloei
bare lading:
b) verdergaande voorschriften m .b.t. de 
constructie en uitrusting van tankers;
c) de bespoediging van de normstellingen 
m .b.t. vaarbevoegdheden en de opleidin
gen daartoe.
Binnen de KNRV en in het overleg van het 
Directoraat-Generaal van Scheepvaart 
met belanghebbenden vond een zorgvul
dige voorbereiding plaats van het Neder
landse standpunt dat in hoofdzaak wordt 
gedekt door de unanieme bestuiten van de 
slotconferentie begin 1978.
Ook Nederland dreigde in 1977 unilate
raal uit te glijden, aldus de redersvereni

ging, door het voornemen van de ge
meente Rotterdam per gemeentelijke ver
ordening voorschriften uit te vaardigen ter 
vermijding van stank bij het laden en los
sen van tankers, welke voorschriften con
sequenties zouden hebben voor de uitrus
ting van schepen die Rotterdam aandoen. 
Bovendien bleek het voldoen aan deze 
voorschriften risico's met zich te brengen 
voor de veiligheid van de schepen. In 
overleg tussen het Directoraat-Generaal 
van Scheepvaart, de gemeente en de 
KNRV konden de Rotterdamse wensen 
worden ingebracht in het internationale 
overleg in de IMCO.
Stegen de loonkosten in de Nederlandse 
zeevaart in 1976 t.o .v . 1975 nog met ca. 
10%, in 1977 kon de stijging t.o.v. het 
voorgaande jaar tot ca. 6,5% worden be
perkt.
Toch acht de KNRV het met het oog op de 
internationale concurrentiepositie nood
zakelijk de stijging van de arbeidskosten 
nog meer te temperen en de arbeidspro- 
duktiviteit te verbeteren.

Opleiding en stagiairs
In 1976 werd na een aantal jaren experi
menteren besloten dat het hoger zeevaart
kundig onderwijs geheel zal worden inge
richt volgens de zgn. HTS-structuur. Te
zelfdertijd werd echter besloten tot de in
stelling van een middelbare zeevaartop- 
leiding die voor kleinere schepen tot alle 
rangen opleidt en voor GHV-schepen tot 
wachtofficier. Het overleg hierover tussen 
het Directoraat-Generaal van Scheepvaart 
en het ministerie van Onderwijs en Weten
schappen tezamen met de sociale partners 
kwam in 1977 tot een aantal voorlopige 
conclusies, op basis waarvan de reders
vereniging hoopt dat in 1979 het eerste 
leerj aar v an de ze ni eu we op 1 ei d i ng v an start

zal kunnen gaan.
In het kader van de opleidingsvemieuw ing 
lopen, of liever gezegd varen, studeren
den van het hoger zeevaartkundig onder
wijs thans hun stage boven de beman- 
ningssterkte. In dat kader werd in 1977 
overeenstemming bereikt over een pas
sende stagevergoeding. Het aantal Neder
landse schepen waarop stagiairs kunnen 
worden ondergebracht, zowel als het aan
tal plaatsen per schip, zijn echter beperkt. 
Dit nu is een onderwerp waarop de door de 
reders uitgesproken wens doelt dat ook 
andere departementen dan Verkeer en Wa
terstaat beter zullen afstemmen op de be
hoeften van het werken op zee. De 
KNRV: 'De zeevaartscholen (ministerie 
van Onderwijs) gaan namelijk rustig door 
met het aantrekken van leerlingen zonder 
enige waarschuwing dat deze wellicht hun 
diploma niet zullen kunnen behalen we
gens gebrek aan stageplaatsen. Dan praten 
we alleen nog maar over de fysieke moge
lijkheden -  die bij het onderwijs zélf zou
den leiden tot de instelling van een nume
rus fixus -  en niet over de kosten. De 
argumentatie van sommige zeevaartscho
len dat er bij buitenlandse rederijen vol
doende vraag bestaat naar Nederlandse 
gediplomeerden heeft voor de Neder
landse reder, die per stagiair ƒ 10.000,- 
kosten heeft gemaakt, wel een wrange bij
smaak.

Om de betreffende leerlingen niette dupe
ren, plaatsten reders in 1977 nota bene 160 
stagiairs meer dan waaraan uit een oog
punt van continuïteit van personeelsvoor
ziening behoefte was. Het is duidelijk dat 
deze gang van zaken niet ongelimiteerd 
kan voortduren’.

K.K.

Een Nederlandse rederij kan slechts blijven concurreren vanuit een gezonde fiscaal-flnanciële 
thuisbasis. Daarvoor is volgens de KNRV in termen van de Wet Investeringsrekening een 
basisme mie van minimaal 19 a 20% vereist.
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Ervaringen na 4 jaar cavitatie-onderzoek in de vacuüm-tank van het N.S.P.* 
Deel II

Bijdrage bezien vanuit het gezichtspunt van 
het schroefontwerp Door Ir. L. A. S. Hageman*

1. Inleiding
Het ligt voor de hand dat op een faciliteit als de vacuürn-tank van 
het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation niet alleen de 
scheepsbouwer een begerig oog laat vallen voor wat betreft 
nieuw geboden mogelijkheden op het gebied van voortstuwing, 
maar dat dit ook geldt voor de schroefontwerper,
In dit artikel zal aan de hand van voorbeelden worden ingegaan 
op het gebruik van de vacuüm-tank. Het meeste onderzoek heeft 
betrekking op de met cavitatie-verschijnselen samenhangende 
problemen, zoals geluid en trillingen.
Aan de hand van enkele gevallen wordt geïllustreerd hoe actuele 
projecten aan al dan niet duidelijk gedefinieerde grensvoorwaar- 
den worden getoetst: hierbij wordt gezocht naar een compromis 
tussen rendement en een zekere vrijheid van trillings- of geluids
hinder, waarbij overigens zowel aan de sterkte als aan verhinde
ring van cavitatie-erosie moet worden voldaan.
Bij een groot aantal projecten is Lips B .V . in de afgelopen vier 
jaren betrokken geweest, hetzij als directe opdrachtgever of als 
onderleverancier. Ter illustratie het volgende overzicht:

Algemeen onderzoek:
-  Verstelkoppel metingen
-  Straalbuis onderzoek
-  Twee dimensionale scheepsvormen (N.M .1. -  Smit Interna
tionale — Rijn-Waal)
Marine Projekten:
-  Italiaanse Marine
-  Belgische Zeemacht
-  Indonesische Marine
-  Kon. Marine: Hr. m .s. ’Zuiderkruis’ S-Fregatten, Naaf- en 

mutsvormen, Boegschroeven mijnenjagers

VERRE VELD | NABU VELD I VERRE VELD

Tankers:
-  133.000 m3 L .N .G .-tanker
-  350.000 t.d.w t. tanker 
Speciale schepen:
-  Boorschip (geluid)
-  Sleepboot (2 x )
Container schepen:
-  2e Generatie type
-  D .S. zeer snel container schip
-  Ro-ro container schip

Het laatstgenoemde schip zal als leidraad zijn te volgen door dit 
gehele verhaal heen, waarbij voorts alleen zal worden ingegaan 
op die aspecten bij het schroefontwerp, die in relatie staan met de 
door de schroef opgewekte, via het water aan de scheepshuid 
doorgegeven, drukwisselkrachten. Zie Fig. I .
Dit onderwerp is zeker niet nieuw. Helaas heeft het, zoals zal 
worden aangetoond, nog niets van zijn aktualiteit verloren.

In een lezing gehouden bij het tweede Lips Symposium in 1973 
werd door v. Gunsteren en Pronk (1) een figuur gegeven, waarin 
op basis van belastingscoëfficiënt

cr  ?---------- 7  enèp.V • /4 D

cavitatiegetal Po -  e +
Jp (n.D)

^ U h

FIG. 1

een limiet werd benaderd voor wat betreft het toelaatbare vermo
gen per aslijn.
Dit gebeurde voor zowel enkelschroefschepen als voor dubbel- 
schroevers. (fig. 2)
In deze voorstelling zijn gebieden te onderscheiden naar scheeps- 
type. In de figuur met een stip aangegeven exemplaren, hebben 
betrekking op schepen, die in meer of mindere mate te lijden 
hebben of hadden van trillingshinder. De in dit opzicht niet zo 
best bekend staande containerschepen van de 2e generatie zijn in 
deze categorie ruim vertegenwoordigd.

Hoewel de problemen wat meer op de voorgrond treden bij de wat 
grotere snelle schepen met een relatief hoog vermogen, kunnen 
de verschijnselen samenhangen met de door de schroef via het 
water aan de huid doorgegeven drukpulsen uiteraard ook optre
den bij de kleinere schepen. Mogelijk is dat het feit dat dit 
verschijnsel schijnbaar minder optreedt in deze categorie, een 
gevolg van het feit, dat bij gelijke hinder, het acceptatievermogen

* Voordracht gehouden voorde leden van de Ned. Ver. van Technici op 
Scheepvaartgebied en de Sectie Scheepstechniek van het Kon. Inst. van 
Ingenieurs op 17, 18 en 22 nov. ’77 resp. te Rotterdam, Amsterdam en 
Groningen
** Hydrodynamische Afdeling-Lips. B.V. Drunen.

S. en W -  45e jaargang no. 13 -  1978 367



hoger ligt hij waarden van Ct en <rn die overigens in de buurt 
liggen van enkele probleemgevallen, die nader zullen worden 
beschreven. Hiermede zij geenszins gesuggereerd dat de ontken
ning van het probleem de oplossing hiervan in zou houden!

2. Definitie van het probleem
Gegeven is het volgstroomveld, afhankelijk van de geometrie van 
het achterschip. Los van beschouwingen over 'nominaal- 
e ffectief of model-ware grootte’ wordt ter plaatse van de 
schroefschijf door een bepaald bladdoorsnede tijdens één omwen
teling. een steeds wisselende snelheid Ve ondervonden. Niet 
alleen deze axiaal gerichte component van de locale snelheid 
verandert over elke sector op een bepaalde straal, ook de daarop 
loodrechte tangentiële component verandert voortdurend van 
grootte.
Deze grootte-veranderingen beïnvloeden in sterke mate de 
grootte van de effectieve invalshoek at eff., die op zijn beurt de 
grootte van de lift en de weerstand van het profiel beïnvloedt, (zie 
Fig. 3).

In extreme zin kan zelfs de a  eff. ‘omklappen’, waarna de lilt 
zeer klein en zelfs negatief kan worden.
Vertaald in termen van druk verdeling over het profiel, kan dit 
leiden tot situaties waarbij het ideale geval van stootvrije aan- 
stroming en een vlakke gelijkmatige drukverdeling over de pr<>- 
fiellengte door een extra invalshoek bij sektoren in het volg
stroomveld met een hoge axiale volstroom-component en een 
tangentiale component, zodanig geweld wordt aangedaan, dat 
hoge drukpieken ontstaan aan de druk- of zuigzijde.

Afhankelijk van de statische drukhoogte, zal dan een caviteit 
kunnen ontstaan. W aar bovenomschreven variaties van de van 
belang zijnde componenten van de volgstroom achter het schip 
niet zijn te vermijden, zal men over de toelaatbaarheid van het 
verschijnsel tot uitspraken dienen te komen. Om hiertoe in staat te 
zijn dient men bij proces van het schroefontwerp, te kunnen 
vertrouwen op volgstroom metingen en de simulatie van het 
cavitatiebeeld onder de juiste omstandigheden.
Niet alleen zal bij het hedendaags veel voorkomende hoog belaste 
schroeven een oordeel worden gevraagd over de toelaatbaarheid 
van de soort en mate waarin, cavitatie optreedt, de nadruk is meer 
en meer komen te liggen op de hiermee samenhangende excitatie, 
het feitelijke onderwerp van deze bijdrage.

3. Invloed van cavitatie op de grootte van de wisseldrukken
Behalve de drukstoot die veroorzaakt wordt door de passage van 
het blad langs het beschouwde deel van de achtersteven, via welk 
scheepsdeel de overgedragen energie wordt doorgeleid naar die 
plaatsen waar men eventuele hinder ondervindt, zijn er nog vier 
bijdragen van de schroef te onderscheiden in het wisselkrachten 
spel.
-  t.g .v . de per radius gemiddelde bladbelasting in termen van 
vrije en gebonden wervels
-  t.g .v . de variaties hierop
-  t.g .v . de passage van de ’gemiddelde’ caviteit, gebonden aan 
het passerende blad
-  t.g .v . de variatie in de caviteit, veroorzaakt door de verande
ring in de bladbelasting
Verschillende auteurs w .o. van Manen (2) en Lindgren en John
son (3) hebben gewezen op de ’vergrotingsfactor’, variërend 
tussen 5 en 15 (!) die kan optreden bij cavitatie, t.o .v . de toestand 
waarbij de schroef niet caviteert.
Met betrekking tot de bijdrage die verantwoordelijk is voor het 
grootste aandeel in de grootte van de drukpuls, zij verwezen naar 
Noordzij (4), waarbij blijkt dat het aandeel van de wisselende 
variatie van de caviteit, de overige bijdragen verre overtreft. 
Waar de bladfrequente pulsen of de 2e orde daarvan vaak verant
woordelijk worden gesteld voor trillingsproblemen, zijn de ho
gere harmonischen van belang bij eventuele geluidsproblemen. 
Terecht is de laatste jaren veel onderzoek verricht t.a .v . de 
dimensionering van de lijnen van het achterschip (5), voor zover 
dat althans te realiseren is binnen de limieten die worden opge
legd doorbet specifieke gebruik van het betreffende scheepstype.

L'
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Optimalisering, althans verbetering van het volgstroomveld. kan 
veel potentieel kwaad voorkomen.
Interessant is ook de gedachte om een schroef toe te passen, 
waarvan de spoed van het beschouwde blad aangepast kan wor
den, afhankelijk van zijn positie in de schroefschijf (6), een al 
eerder geponeerde mogelijkheid, om de invalshoek-variaties 
over het gehele blad te bezien, te minimaliseren.
De mechanische ’feasibility' lijkt helaas nog een zwak punt van 
deze oplossing.

4. Introduktie van nieuwe scheepstypen
Invoering van nieuwe scheepstypen, o.m . de ro-ro (container) 
schepen, heeft de nioeilijkheidsdrempel nogmaals in ongunstige 
zin verhoogt, t.o .v . de toch al in dit opzicht niet zo gunstig 
bekend staande tweede generatie containerschepen (7).
Sinds introduktie van fig. 2 in 1973 die de stand van techniek en 
ervaring tot op dat moment representeert, kan een volgend over
zicht worden gegeven van de nieuw geïntroduceerde klasse van 
schepen, waarbij Lips betrokken is geweest bij het schroefont- 
werp.

U B x T V O.H.P. PROP.0 N CT n

1 210 x 32 .3 x 9 . - 22 27500 6.75 114 1.12 1.77

2 180 x 32.3 x 1 0 .- 20.6 22300 6 .60 12? 0.91 1.77

3 177 x 2 7 .- x 8 .9 19.5 15430 5 .80 128 1.17 1.88

4 191 x 3 1 .- x 9 .7 21.3 24600 6 126 1.16 1.82

5 160 x 2 5 .- x 7 . - 19.5 12570 4 .80 150 1.77 1.97

6 106 x 18.8 x 6 .2 15.2 4460 3 .70 186 1.84 2 .03

7 110 x 19.2 x 6 . - 17.1 7600 3 .70 200 1.87 1.75

8 130 x 21.7 x 6 .5 17.8 8700 4 .50 157 1.40 1 .99

Uitgezet in de reeds getoonde figuur 2, komen we tot fig. 4, 
waarin we zien, dat zeker voor een aantal van deze schepen (nr. 
I, 2, 3 en 4) problemen zijn te verwachten. De overige schepen 
uit het overzicht schijnen wat gunstiger te liggen in dit veld, maar 
we moeten hierbij wel bedenken, dat de aangegeven limiet geba
seerd is op de destijds bekende ervaringen van de tot dat tijdstip 
ingevoerde schepen.

0 05 1.0 1.5 2 0  2.5 3.0

FIG. 4

Waar eventuele hinder altijd een produkt is van aanstoot-impuls 
en responsie van de constructie, zijn voor wat betreft de ro-ro 
schepen de verwachtingen niet hoog gespannen.
De locale scheepsconstructie is relatief slap door de indeling van 
het schip i.v.m . het aan de achterzijde innemen van de rijdende 
lading. Er is nauwelijks plaats voor substantieel vertikaal verband 
en de kans voor opslingering van constructies, laag frequent, is 
relatief groot, met name bij bladfrequentie of 2e, 3e en 4e orden 
daarvan.

5. Mogelijkheden ter verbetering
Beïnvloeding van volgstroomvelden door wijziging van scheeps- 
lijnen, het aanbrengen van vinnen, halve tunnels of nozzles zijn 
hier nadrukkelijk niet behandeld. In het algemeen strekt de in
vloed van de schroefontwerper zich bij het ontwerpproces van het 
schip niet zo ver uit.
De mogelijkheden van de schroefontweiper zijn helaas relatief 
beperkt. Het gebruik van de protïelvormen waarvan is aange
toond dat ze een maximale invalshoek variatie aankunnen is 
vanzelfsprekend, evenals het optimaal gebruik van de beschik
bare mogelijkheden en graden van vrijheid bij het kiezen van het 
bedrijfspunt t.o .v . de lijnen die in het cavitatie-diagram de incep- 
tie voor druk-, resp. zuigzijde en bellen cavitatie voorstellen. 
Behalve welving en dikte zijn hierbij de bejastingsverdeling (b. v. 
eventuele tipontlasting) en het al dan niet toepassen van skew 
belangrijke parameters.

FIG. 5
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S. en W. -  45e iaaraana no. 13 -  1978 369



Het toepassen van skew heeft het oogmerk, per radius be
schouwd, de intredende zijde van het blad op een verschillend 
tijdstip, en dus met een per radius verschillende phasehoek. met 
een plotselinge toename van de belasting te confronteren. 
Duitdelijk wordt de bedoeling bij de aanschouwing van fig. 6 
waarin een volgstroomveld is getekend dat qua type, uitermate 
geschikt is voor ’skewen’.
Een nadeel is echter dat ook deze maatregel in het algemeen 
rendement kost zoals al bij diverse ontwerpen is gebleken, zoals 
geïllustreerd in fig. 7.

BASE LINE

FIG. 6

Het toepassen van een tipontlasting kan inderdaad redelijk effec
tief uitwerken voor wat betreft een verkleining van de le  harmo
nische van de bladfrequentie, ten koste overigens van enig ren
dement. In vele gevallen kan men hier niet te ver mee gaan, 
omdat men b.v. bij volgstroomvelden, zoals aangetoond in fig. 5 
onmiddellijk in de problemen komt.

Belangrijke volgstroompieken in 9- en 3 uurs positie zijn verant
woordelijk voor het onregelmatig opbreken van het ontstane 
zuigzijde vlies, waardoor geïsoleerde caviteiten kunnen ontstaan. 
Het nabij de buitenste radii gelegen vlies verdwijnt op reguliere 
wijze in de tipwervel, het op lagere straal ontstane vlies verliest 
deze verbinding en kan op het blad imploderen.
Zelfs wanneer het bovengeschetst fenomeen vermeden kan wor
den, zal een uiterst instabiel vlies kunnen ontstaan; hiermede 
slaan we dus een richting in met het ontwerp die per se vemeden 
dient te worden. Zie hoofdstuk 3 en 4.

6 .  Correlatie met de 'ware grootte'
In de zo zeer gewenste beheersing van het proces, van ontwerp 
naar het resultaat in werkelijkheid, speelt het schroefontwerp in 
de zuivere ’software’ fase een relatief korte doch belangrijke rol. 
Over de overeenstemming tussen model en werkelijkheid, heeft 
ir. Muntjewerf van het N.S.P. successen gemeld, maar ook 
teleurstellingen. Het is in vele gevallen zo, dat vrij eenvoudig 
probleem gevallen kunnen worden onderkend, o.a. door middel 
van de in eerdere hoofdstukken omschreven statistische informa
tie.
Bij uitwerking van het schroefonwerp kunnen nadere aanwijzin
gen worden gevonden uit de uit modelproeven bepaalde 
volgstroom-waarden over al dan niet optreden van cavitatie, de 
aard en de stabiliteit hiervan, d .m .v. computerprogramma’s.
Er zijn eveneens computerprogramma’s beschikbaar waarvan 
geclaimed wordt dat deze ook de door de schroef opgewekte 
drukwisselkrachten op de huid zouden kunnen berekenen. Naar 
de mening van de auteur dient men bij belangrijke beslissingen 
vooralsnog resultaten hiervan voorzichtig te interpreteren; im
mers verschillende cavitatie analyse programma’s, die voor deze 
laatste berekeningen van de drukken de input vormen, laten vaak 
grote onderlinge verschillen zien in uitkomsten.
Modelproeven waarbij een juiste simulatie van het volgstroom
veld en instelling van de goede cavitatie-waarde gewaarborgd 
dienen te zijn, kunnen meer betrouwbare informatie opleveren. 
Helaas zijn deze proeven, indien ze worden uitgevoerd zoals het 
behoort, duur en voor wat betreft de hogere harmonischen minder 
nauwkeurig. Dit laatste kan een rol spelen bij geluidsproblemen.

Ondanks en misschien juist wel daarom, is kwalitatief vergelij
kend  onderzoek zeer belangrijk en hierin kunnen faciliteiten zoals 
de vacuüm-tank van het N .S.P. een belangrijke rol spelen. 
Duidelijk is eveneens dat het stellen van niet te overschrijden 
grenswaarden voor drukken op de huid boven de schroef een 
nuttige zaak is. Hoe te handelen wanneer onverhoopt deze 
waarde zou worden overschreden is een heel andere zaak.
Huse (8) heeft als één der eersten een grenswaarde aangegeven.
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A

Ook de I.T .C .C . is bezig tot een soort aanbeveling te geraken. 
Volgend overzicht geeft enige van deze aanbevelingen.

Huse: Druk boven schroef: grens 900 kg/m 2 (8.8 kPa)

Weitendorf: Drukken 4-8 kPa (Koopvaardij)

W a x
SSPA: 2p = 6.25   (P a), waarin a en a de v r i js la g  t o t  de

D a x y
z steven b e sch rijve n

Krachten: Grens 6 - 7  kN /m 2 (0.6 -  0.7 ton/m 2

Naar de mening van de auteur zullen bij formulering van even
tueel nog verder uit te werken grenswaarden, de volgende varia
belen zeker geïncorporeerd moeten worden:

7. De verstelbare schroef
De toepassing van verstelbare schroeven is bij het ro-ro (contai
ner) schip actueel geworden en de introduktie hiervan opent 
nieuwe mogelijkheden, maar legt ook enige beperkingen op. Het 
gebruik is vrijwel altijd gekoppeld aan het varen op één of twee 
motoren, afhankelijk van de verlangde vaarsnelheid.
Een as gedreven generator maakt deel uit van dit concept. Zie ook 
lig. 8.

0.7

Kt 0.6 

1 0 K 0

"V  0 .5  

1 0 4

FIG. 7
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5 K E W E 0
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Ook het schip, genoemd onder nr. 8 in de tabel heeft een dergelijk 
arrangement. Fig. 9 geeft de lijnen van dit schip weer en in de al 
eerder getoonde fig. 5 is het karakter weergegeven van het axiale 
volgstroomveld.

Beschrijving
’ontvanger’

-  Beschrijving ’bron’

scheepstype

scheepsgrootte

schroefbelasting
cavitatiegetal
volgstroom
kencijfer

: soort 
vorm
construktie 

: deplacement

: Ct

Voorts dienen hierbij die parameters gevoegd te worden, die in 
sommige gevallen tot op heden verhinderd hebben, dat een vol
komen sluitende correlatie werd verkregen.
Hierbij denk ik zeker niet aan het gebruik van term schroefdiame- 
ter zoals in de bestaande criteria soms voorkomt bij het dimensie- 
loos maken.
Dit is principieel onjuist. FIG 9

S. en W. -  45e jaargang no. 13 -  1978 371



MCR

CSR
(85°/o)

70°/o
MCR

1
cc
LU

FIG. 10

In principe zijn voor deze installatie potentieel dezelfde proble
men te verwachten als bij toepassing van een vaste schroef. De 
extra graad van vrijheid, hetspoedverstellen, kan n.1. het noodlot 
van de verstelbare schroef worden, wanneer het toerental i.v.m . 
het generator-bedrijf constant moet worden gehouden.
Het is dit voorbeeld dat tot slot wat nader zal worden uitgewerkt 
aan de hand van een vermogen-toeren diagram, (zie fig. 10).
Hierbij worden aan het schroefontwerp de volgende eisen ge
steld:
-  optimaal rendement bij ’c .s .r .’ -2 motoren bedrijf
-  goed rendement bij ’c .s .r .’-I motor bedrijf
-  constant toeren-bedrijf vanaf 'm .c .r .’-2 motoren bedrijf tot een 

zo laag mogelijk vermogen bij het 1-m otor bedrijf.
Het zijn deze laatste eisen die, gelegd naast de criteria waaraan 
moet worden voldaan uit het oogpunt van triUingshinder, een 
beperking van vrijheid inhouden, die niet meer volledig in het 
schroefontwerp zijn te verdisconteren.
Bij de betrokken hoofdparameters en t.g .v . het volgstroornveld, 
blijkt dat bij een vermogen overeenkomend met 70% ’m .c .r .’-2 
motoren (en daaronder), gevaar bestaat voor de uit cavitatie- 
erosie standpunt gevaarlijke vorm van drukzijde cavitatie, het
geen zoals eerder getoond een zuivere invalshoek-questie is. Bij 
een gecombineerde regeling van spoed en toeren bij variabel 
vermogen kan dit gevaar dus eenvoudig worden vermeden door 
behalve spoed ook toeren terug te nemen.
De mogelijkheid om het ontwerppunt te verleggen (ten koste van 
enig rendement) bestaat in dit geval ook niet, om dat dit zou 
betekenen dat bij een hoger verm ogen. dan waar de schroef voor 
ontworpen werd, de spoed zou moeten worden verhoogd, resul
terende in een extra invalshoek en een grote onderdrukpiek aan 
zuigzijde. Het in fig. 11 getoonde cavitatiebeeld van één van de 
voor dit schip ontworpen schroeven (bij 85% van 'm .c .r .’), geeft 
aan dat elke mogelijkheid in deze richting is afgesloten.

Voor het onderhavige geval is letterlijk alles geprobeerd om het 
cavitatie beeld te verbeteren, met daaraan verbonden de drukwis- FIG. 13
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selingen. Voor enkele cavitatie-beelden behorende bij verschil
lende ontwerpen zie ook fig. 12, 13 en 14.
Voor deze ontwerpen zijn in de fig. 15, 16en 17 lijnen van gelijke 
druk weergegeven, die voor elke bladstand kunnen worden aan
gegeven op grond van de verkregen informatie van de vacuüm- 
tank. Dit quasi-statisch beeld geeft een indruk van een in principe 
dynamisch gebeuren. Dat de verschillen niet uitzonderlijk groot 
zijn, mag in dit geval gezien de mogelijkheden die het ontwerp 
bood, geen verwondering wekken.
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HORIZONTAL PROJECTION OF 
PROPELLER INDUCED PRESSURE FIELD
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FIG. 16

HORIZONTAL PROJECTION OF 
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DEFINITIE Fx .Fy EN F2 n G  |g

De geïntegreerde drukken van het nabijveld, waarvan in dit ver
band de vertikale kracht de belangrijkste is (zie fig. 18), leveren 
bij het vergelijk een beeld op, dat eveneens weinig saillante 
verschillen oplevert, (fig. 19) maar omdat de 2e harmonische bij 
het 5-blad ontwerp, zich in gunstige zin onderscheidde en mede
i.v .m . overwegingen geldend bij het vennijden van kritische 
aanstoot frequenties, is het 5-blad ontwerp gekozen.
In (9) stelt Ward, dat juist het voorkomen van een belangrijke 2e 
harmonische van de bladfrequentie een maat zou zijn voor het,al 
dan niet voorkomen van trillingshinder. Hogere orden moeten 
zeker verantwoordelijk gesteld worden voor geluidsproblemen. 
Het is daarom geen prettige bijkomstigheid dat deze hogere orde 
drukwisselingen met hun hogere frequentie in meetnauwkeurig- 
heid achteruit gaan bij metingen op modelschaal.

8. Conclusie en aanbevelingen
a. Met de introduktie van ro-ro enkelschroef (container) schepen 
is een potentieel probleemgebied betreden voor wat betreft te 
verwachten trillingshinder veroorzaakt door, door de schroef 
opgewekte drukwisselkrachten, via het water overgedragen aan 
de huid.
b. De te verwachten moeilijkheden zijn van dezelfde ordegrootte 
als de in dit opzicht niet zo best bekend staande enkelschroefcon- 
tainerschepen van de 2e generatie.
c. Waar de in het schip ondervonden amplitudes het produkt zijn 
van excitatieniveau en responsie, is de situatie bij ro-ro schepen 
niet bemoedigend, i.v .m . de constructieve mogelijkheden die het 
ontwerp qua indeling biedt.
d. Bij het minimaliseren van door de schroef opgewekte wissel- 
krachten is een zo ju is t mogelijke simulatie van het volgstroom- 
veld, zowel axiaal als tangentiaal.een eerste vereiste.
e. W aar cavitatie de overheersende rol speelt, dient te worden 
voldaan aan gelijk cavitatiegetal voor model en schip.
f. Combinatie van eis ’d ’ en ’e ’ leidt tot de noodzaak van het 
gebruik van de vacuüm-tank of een soortgelijke faciliteit.
g. W aar absolute correlatie tussen modelproeven en ware 
grootte niet altijd kon worden aangetoond, heeft tot op heden 
noodzakelijkerwijze het onderzoek een kwalitatief vergelijkend 
karakter.
h. Bij het stellen van normen bij ’toe te laten' niveaus, dient men 
bij de parameterkeuze die het betrokken verschijnsel beschrijven, 
het gebruik van schroeftoerental of diameter te vermijden.

C.P.P-DESIGN FOR RO_RO SHIP

4 5 6
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An unconvential propeller pitch control mechanism

By: G.H.M. Beek*

Abstract
The number o f  main components in a controllable pitch propeller assembly can be decreased by applying the translating hub concept 
to wellknown basic mechanisms. This simple kinematic modification has a strong influence on the transfer o f  the hydrodynamic load 
within the propeller hub , on the hydraulic actuating power system and on the control system.
The emphasis o f  this paper lies on mechanics and involved hydrodynamics o f  a propeller based on the translating hub concept. 
Special attention is paid  to the hub design, because the underlying construction principle can only be applied advantageously under 
certain blade load distributions to ensure proper performance in transient conditions like crash stops.
A good balance between the chosen hydrodynamic and mechanical design parameters offers a propeller concept o f  a maximal 
simplicity which moreover has much flexib ility  fo r  the inclusion in a ship 's propulsive installation.

Introduction
The recognition of the advantages o f a variable pitch propeller is 
as old as the propulsion of ships by means of a screw propeller. 
The feathering propeller for instance was a very useful device on 
sailing vessels with an additional self-propulsion installation to 
overcome conditions with unfavourable winds.
This type of propeller has become rare, but the controllable pitch 
propeller, the pitch angle of which can be varied between certain 
maximum ahead and astern angles during operation, has been 
subject o f a lot of developments and is successfully used for 
numerous applications these days.
In several cases the controllable pitch propeller is even indispen
sable, like for instance when a constant speed main engine is 
applied in combination with a shaft driven alternator and the only 
possibility left available for power control is offered by a control
lable pitch propeller.
Also in other cases when high manoeuvrability or flexibility with 
respect to sailing conditions is asked for, the controllable pitch is 
adopted advantageously. Finally it can be used as a process 
variable together with the rotational speed control in the optimi
zation of the propulsive installation.
Much inventivity has been spent to the design o f the pitch actua
ting mechanism which resulted in a variety of ingenious construc
tions.
Very few of them survived in the evolution into today’s simple 
and rugged concepts, able to withstand to most severe conditions 
that can be expected in the environment o f a ship’s propeller. 
The introduction of hydraulic power for pitch actuation played an 
important role in the achievement of power transfer to and force 
generation at the right spot.
This meant a substantial simplification in comparison with for
mer mechanically activated types, not at least with respect to the 
system control.
In their range of application today’s controllable pitch propellers 
have proved to be quite satisfactory in reliability, performance 
and thus economy in spite o f a higher initial investment cost 
compared with monobloc propellers.
In the following we will give a short review of the presently most 
common mechanisms and afterwards the translating hub princi
ple is introduced and discussed.

2. Present pitch control mechanisms
Most controllable pitch propellers have mechanisms based on 
derivations o f the fundamental four bar linkage.
Crank-slot, slot-pin and crank-connecting rod are degenerations

of this mechanism and represent a relation between a translation s 
and a rotation
This relation is expressed by:
(1) s = s(<x)

When the translation is caused by a force F. the result is a 
rotational moment M, given by:
(2) M = F - * .

In this formula inertia and friction are neglected. The moment M 
is used to perform a rotation of the propeller blade with respect to 
a radial axis and pitch change is obtained. The force F is genera
ted for instance in a hydraulic cilinder.
The moment required for pitch changing has three terms: hydro- 
dynamic, centrifugal and frictional; it is called the blade spindle 
torque and is amongst others dependent on pitch angle a  
The available pitch actuating torque M must outsize the blade 
spindle torque to enable pitch changes under all circumstances. 
This requirement consequently plays a role in the choice o f the 
mechanism.
Other limitations are offered by physical restrictions when design
ing the load carrying parts, the mechanism members and their 
bearings, or topologically with respect to ease o f assembly or 
disassembly.
All advanced controllable pitch propellers have the hydraulic 
motor, a double-acting hydraulic piston, incorporated in the 
propeller hub.
It can be located either behind, in the plane of or in front o f the 
blades.
The hydraulic medium is transferred to and from the hubcilinders 
by means of a piping system through the hollow-bored propeller 
shaft.
The translation of one of the pipes can be used to transmit pitch 
values. In some cases the desired pitch value is expressed in the 
axial position of a follow up valve in the hub connected to the 
translating pipe, and the hydraulic piston is activated by which 
the position of the valve is restored to neutral.
In other cases the moving oil pipe is connected to the piston and 
its axial position i s a measure for the actual pitch angle and can be 
used for feedback purposes with an inboard control unit. 
Finally the actual pitch value can be converted to a hydraulic 
pressure signal within the propeller hub or shafting. This possibi-
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lity has also been applied in pitch feedback systems.
Several combinations of above mentioned principles are laid 
down in modern controllable pitch propeller designs.
An example is given in Figure 1.

3 . The translating hub concept
3 .1 . Kinematics.
As mentioned above most controllable pitch propeller mecha
nisms are derived from the basic four bar linkage.
This means, that in principle these mechanisms consist o f four 
members (see also Figure 2):
1. Stationary member or housing (hub)
2. Translating member (yoke)
3. Connecting member (sliding block, connecting rod)
4. Rotating member (blade)
The assembly of these members is fixed to the propeller shaft, 
which kinematicly has the same function as the propeller hub. 
Rearranging the functions of these members leads to (see Figure 
3):
1. Stationary member (shaft)
2. Translating member (hub)
3. Connecting m ember (sliding block, connecting rod)
4. Rotating member (blade)
We then obtain a well-known mechanism. It generates the so- 
called elliptic motion.
The summary o f main components also includes the propeller 
shaft, which indicates a decrease of their number with one.

F ig u r e  3 - K i n e m a t i c  p r i n c i p l e  o f  t r a n s l a t i n g  
h u b  p r o p e l l e r
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F i g u r e ^ - T r a n s l a t i n g  h ub  p r o p e l l e r  w i t h  c r a n k - s l o t  mechan i sm.
• V

A possible solution for the realisation o f this translating hub 
principle is shown schematically in Figure 4.
The shaft is provided with a polygonal shoulder (in this case 
square) which contains slots. In each slot a sliding block may 
travel in transverse direction, but its axial position and conse
quently the axial position of one point o f the propeller blade, 
which is excentric with respect to the blade’s bearing in the hub, 
is fixed by means of a pin in the central hole of the block.
The relative rotation of the translating hub over the shaft is 
prevented by the polygonal shoulder, its only degree of freedom 
with respect to the shaft is a translation s, obviously causing a 
ro tationaof the blade with respect to a radial axis, described by:
(3)v 7 s =  r sin «

Here r is the distance of the excentric pin on the blade carrier to 
the blade spindle axis.
3.2. Load transfer.
The loading of the assembly shown in Figure 4 will be discussed 
here. Pitch actuation is assumed to be hydraulic;
The actuating force F is generated in the cilinder in the aft part of 
the hub, where the shaft end is designed as a piston. For this 
simplified analysis we will neglect friction again.
The blade loading consists mainly of the hydrodynamic resultant 
R, the blade spindle torque Q and the centrifugal force C.
The hydrodynamic resultant is composed out of the blade thrust S 
and the tangential force T.

An example of the blade spindle torque, already mentioned 
before, is given as function of pitch angleain Figure 5, measured 
for constant shaft speed. Here the actuating hydraulic pressures, 
necessary for pitch changing in various manoeuvres, are plotted.

This pressure is caused by the actuating force F (Equation 2) on 
the piston area in the mechanism of Figure 1. The effect of 
friction is clear.
From Figure 6 we can conclude that for equilibrium (M =  Q) of 
the blade the next relation holds:

Q + (S -  F) r cos «  = O

This is different from the relation that is obtained when applying 
Equations (2) and (3). Equation (2) is only valid for conventional 
non-translating hubs, while in Equation (5) the force excerted by 
the propeller thrust during pitch changes is also included.
We can also write:

r cos*
Some interesting notes now can be made:
-  For hydraulic pitch actuation as shown in Figure 6 the force F 
can only have positive values, because the cilinder is singleac
ting. This means:

^  Q >  — S r cos«

Satisfying this could become marginal for negative pitch angles 
where S also is negative, but it is well known that for negative 
pitch angles large values of Q occur (see Figure 5) and a hydrody
namic blade design satisfying Equation (7) is easily made.
-  The pin must be situated at the leading edge side o f the blade. 
A location at the trailing edge side would make r negative, and 
liquation (7) can not be satisfied for positive pitch angles, where 
Q is small and S has large positive values.
-  Increase of the pitch angle is obtained by increasing the hyd
raulic pressure and disturbing the equilibrium, because F is 
increased. The work is done by the hydraulic system.
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Decrease o f the pitch angle is obtained by lowering the hydraulic 
pressure. The work for pitch changing now is done by the hydro- 
dynamic blade loading.
-  Although friction has been neglected, all statements remain 
valid, only an appropriate margin has to be achieved to make 
proper performance certain.
A few words about the strength o f the construction remain to be 
said. All loads discussed up till now have the same magnitudes 
and are working on the same type of components as for conven
tional controllable pitch propellers. This means that the involved 
dimensions will not change substantially when a translating hub 
is applied. The principal difference when strength is considered, 
lies in the fact, that the propeller hub is not connected rigidly to 
the tailshaft, but the shaft torque has to be transferred over sliding 
surfaces. The polygonal shoulder surfaces can be designed to 
meet either directly the hub or via the blade carriers.
A choice can only be made after careful analyses of strength and 
friction.
Another possibility is offered by the nature of the mechanism. 
This allows a torque transfer to the blades directly by means of an 
additional member. The hub is then completely unloaded by the 
shaft torque. However this complicates the system.
3.3. Actuation and control.
We still assume hydraulic power with an integrated hub cilinder 
to be a good solution also applicable to the translating hub 
mechanism.
With an inboard oil transfer unit to the rotating shaft no hydraulic 
pipes are needed through the central shaft bore, as only a single- 
acting cilinder has to be supplied with oil. Return oil of low 
pressure originating from leakage of the hub cilinder sealing ring 
can be led back to the ship under the shaft liner of the stern seal to 
the aftmost propeller shaft bearing when this is o f a, very com 
mon, oil-lubricated type.
The rate of pitch changing in ahead direction is controlled by the 
oil flow to the hub cilinder.
For pitch changes in astern direction a study of the transient blade 
loadings is needed to establish a satisfying pitch changing rate in 
emergencies.
In this analysis also ship inertia plays a role, because it deter
mines the response time for reaching a new equilibrium to a large 
extent.
The inboard oil transfer unit can be of a simplified type; only one 
high pressure channel has to be supplied with oil. There is no 
need to accommodate the feedback device in the oil transfer unit, 
as there is no feedback signal available within the rotating shaft. 
So the generally very complex oil distribution box is reduced to a 
simple and compact stationary pressurized ring chamber. It is 
sealed to the shaft by means o f small clearance metallic seals, the 
low pressure leaking oil is returned to the hydraulic system. 
The generally used possibilities for pitch feedback are not avail
able when a translating hub is applied.
On the other hand it shows some properties which can be utilized 
for this purpose:
-  The axial position of the hub can be measured from the ships 
stern. It can be performed without making physical contact, so 
without wear, by electric, pneumatic or hydraulic means (servo- 
activated sensors).
-  Measurement o f hub position by means of an eddy current 
system.
-  An axial displacement of the hub increases the total submerged 
volume. This volume is filled out of the inboard hydraulic oil 
tank. The oil level in this tank is consequently a function o f the 
pitch angle and can be used for feedback.

F IG U R E  7 - CONTROL LOOP FOR PROPELLER P ITC H

As the specific volume of oil is a function of pressure and 
temperature measures to compensate for the involved errors have 
to be taken. Zero drift caused by oil leakage out o f the system is 
assumed to be small and a periodical adjustment might keep 
deviations within acceptable limits.
All methods have the advantage, that the measured pitch value is 
available directly in a stationary surrounding and can be supplied 
to a control unit, without transmission from the rotating shaft. 
The control loop of the propeller pitch is shown in Figure 7.
A general remark with respect to propeller pitch control must be 
made. The value of knowing and establishing the right pitch 
angle itself is overestimated. It might make sense to consider a 
complete ignoration of pitch measuring and instead use propeller 
thrust, ship acceleration or velocity as a process variable.
If the complete process can be controlled in a stable way with a 
satisfactory response a more integrated propulsion control (Fi
gure 8) or even optimization is obtainable.

FIG U R E 8 - INTEGRATED CONTROL LOOP FO R SHIP'S PROPULSION

4. Feasibility; advantages/disadvantages
In the introduction it has been stated already that the majority of 
the present controllable pitch propeller systems perform satisfac
torily. The reason to propose this concept therefore, can only be 
found if an attractive price level can be achieved when it is 
applied. The investment cost of a translating hub propeller will be 
considerably lower for the following reasons.
-  The absence of one main part of the propeller hub system.
-  The absence o f hydraulic pipes in the shaft bore.
-  A very simple oil distribution unit inboard.
-  Alternative feedback systems.
The hydrodynamic performance of a translating hub propeller is 
similar to that of a conventional controllable pitch propeller.
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9. Photograph o f translating hub model.

For the manoeuvring mode special attention to the blade design 
ensures proper functioning.
In addition some advantages are:
-  Isolation of vibratory input from the propeller through the 
shaft, due to the non-solid connection.
-  Flexibility in fitting to a stern and engineroom design; the 
simple oil distribution box without feedback mechanism can 
easily accommodated in the shaft line.
-  Approximately constant clearance between the leading edge of

the blade and the hull which is favourable with respect to vibra
tion excitation.
A summary of disadvantages o f the translating hub propeller 
could be:
-  Torque transfer over moving parts.
-  Uni-directional pitch actuation; without running main engine 
only ahead pitch changes are possible.
-  Large distance between mass center o f  propeller and the after- 
mosi tailshaft bearing; the transverse natural frequencies are low. 
These disadvantages will not necessarily raise problems. 
Countermeasures resulting from careful analyses can avoid trou
bles.
However, the largest disadvantage o f the translating hub princi
ple seems to be the fact that it is new. It will be hard to introduce a 
propeller, that is not really fixed to the propeller shaft, in the 
marine world, where technical risks directly mean financial risks. 
As reliability analysis is a statistical method drawing conclusions 
from experience, the new aspects of the translating hub propeller 
can only prove their reliability in practice.
This is really worthwhile, because o f the expected performance 
which is as good as for conventional propellers but obtainable at a 
lower manufacturing cost. A photograph o f a translating hub 
model is shown in Figure 9.
5. Conclusions
-  The mechanism o f controllable pitch propellers can be simpli
fied by allowing the hub to travel axially over the propeller shaft.
-  The translating hub concept offers new possibilities for pitch 
feedback.
-  Propeller pitch is only important at part level and can be 
excluded from the overall propulsion control system.
-  The main problems in engineering a translating hub propeller 
are the torque transfer from the shaft to the blades and the 
performance during transients.
-  W ell-engineered, the translating hub promises the same per
formance at lower manufacturing costs compared with conven
tional designs.
-  The translating hub principle is not applicable to propellers 
without a preferent thrust direction, like flat bladed controllable 
transverse thrusters.



N NEDERLANDSE VERENIGING VAN VERENIGINGSNIEU WS
^  TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 

(Netherlands Society of Marine Technologists)

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NEDER- hele mutaties voor en bij de verkiezingen 
LANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVA ARTGEBIED, GE- voor nieuwe leden werd de algemene be- 
HOUDEN OP WOENSDAG 26 APRIL 1978 A/B VAN DE RADERBOOT leidslijn m n verjonging en een evenwich- 
'KAPITEIN KOK’ TE AMSTERDAM tige verdeling over de verschillende be-

roepsniveaus voortgezet.
Aanwezig van het hoofdbestuur de heren: Prof. ir. J. H. Krietemeijer, voorzitter; A. J. 
Kraaijenbrink, vice-voorzitter (tot 1 januari 1978); ir. L. van der Tas, secretaris (afd. 
vertegenwoordiger Rotterdam); ing. E. Botje, lid (afd. vertegenwoordiger Groningen); 
ir. O. R. Metzlar, lid (afd. vertegenwoordiger Amsterdam); ir. J. W. Brand, lid en P. A. 
Luikenaar, alg. secretaris (verslag).
Met kennisgeving afwezig: ir. J. N. Joustra, penningmeester en de heerG . K am ps,lid. 
Van het Accountantskantoor Moret & Limperg waren aanwezig de heren A. Kransse en 
J. Bins.
Volgens de presentielijst waren aanwezig 57 leden en belangstellenden.

Agenda:

1. Opening.
2. Notulen van de vergadering van 27 

april 1977.
3. Overzicht van het afgelopen vereni- 

ginsjaar.
4. Bespreking jaarstukken 1977. Vast

stellen van de bestemming van het 
batig saldo over 1977.

5. Aanwijzing accountants voor 1978.
6. Aanvullende begroting 1978.
7. Ontwerpbegroting 1979.
8. De Sociëteit.
9. Programma, lezingen, enz. seizoen 

78/1979.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

ad 1. De voorzitter, prof. ir. J. H. Krie
temeijer, opent de vergadering te 14.20 
uuren heetde leden en hun gasten hartelijk 
welkom op deze vergadering.
Van de HB-leden ir. J. N. Joustra en G. 
Kamps is bericht van verhindering ont
vangen.
Ir. L. van der Tas treedt op deze vergade
ring als waarnemend penningmeester op. 
De voorzitter deelt voorts mede dat de 
heer Kraaijenbrink het laatst als HB-lid 
aanwezig is. Hij is in het bestuur vervan
gen door de heer G. Kamps.

ad 2. De notulen van de Algemene Le
denvergadering van 27 april 1977, zoals 
gepubliceerd in ’Schip en W erf’ no. 12 
van 10 juni 1977, worden goedgekeurd en 
ongewijzigd vastgesteld.

ad 3. Overzicht van het verenigings- 
jaar 1977 door de voorzitter.

In de Algemene Ledenvergaderingen van

1975, 1976 en 1977 heb ik gewag gemaakt 
van de zorgelijke situatie in de wereld- 
scheepvaart en de wereldscheepsbouw. Ik 
moet helaas opmerken dat er in het afgelo
pen Verenigingsjaar nog geen verbetering 
is ingetreden in deze algemene situatie en 
met name ook ons eigen land ondervindt 
daarvan de ernstige gevolgen. Nog steeds 
kampen alle scheepsbouwlanden met een 
overcapaciteit in de scheepsbouw en er is 
geen enkel zicht op een verandering ten 
goede, zeker niet op korte termijn. 
Verleden week is door de afdelingen Rot
terdam en Amsterdam van onze vereni
ging een discussieavond gewijd aan het 
onderwerp van de herstructurering in de 
scheepsbouw. Er war een grote belang
stelling en uit de besprekingen bleek wel 
hoezeer men zich bij de problematiek be
trokken weet. In de pers is aan deze dis
cussiebijeenkomst goede aandacht gege
ven. De conclusie is dat een adekwate 
oplossing op korte termijn niet is te ver
wachten en het is triest dat dit steeds her
haald moet worden.
Maar, geachte dames en heren, ik wil nu 
van dit probleem afstappen en overgaan 
tot het Jaarverslag 1977 van onze Vereni
ging-
Het gaat de Vereniging goed en ik  zal 
hierna op enkele aspecten ingaan.
-  Aan het eind van het Verenigingsjaar 
1977 deed zich een mutatie voor in het 
Hoofdbestuur. De heer A. J. Kraaijen
brink was aan de beurt van periodiek a f
treden en niet herkiesbaar. In zijn plaats is 
de heer G. Kamps gekozen als lid van het 
Hoofdbestuur.
De heer ir. O. R. Metzlar werd als verte
genwoordiger van de afdeling Amsterdam  
herkozen.
-  In de afdelingsbesturen deden zich en-

-  Graag wil ik  hier dankzeggen aan mej. 
P. J. Seegers win het Algemeen Secreta
riaat voor haar werkzaamheden voor dit 
secretariaat in het algemeen en voor het 
werk aan ’ Schip en W erf in het bijzonder. 
Mijn erkentelijkheid gaat ook uit naar het 
werk win mevrouw Vinju bij het secreta
riaat van de afdeling Amsterdam.
-  Ook wil ik wederom \wiardering uit
spreken voor het vele werk dat belange
loos door leden van de Vereniging wordt 
verricht in diverse commissies.
-  Het Hoofdbestuur vergaderde in 1977 
op 16 maart en 21 september.
-  Het Jaardiner 1977 werd op 19 februari 
gehouden in Hilton Rotterdam en mag ge
slaagd worden genoemd.
Het hoofdbestuur besloot dat hetJaardiner 
1978, traditioneel bij toerbeurt, wederom 
te Amsterdam zou worden gehouden. 
Inmiddels heeft dit Jaardiner op 18 maart 
1978 te Amsterdam in Grand H o te l’ Kras- 
napolsky' plaatsgevonden. Het feest wav 
zeer geslaagd en er waren meer dan 270 
dames en heren aanwezig, waarschijnlijk 
een record.
-  De traditionele Sint Nicolaas viering en 
het Kerstwildbiljarten alsmede de Nieuw
jaarsreceptie mogen als geslaagd worden 
aangemerkt.
-  Het Ledenbestand vertoont wederom 
een zeer geringe teruggang.
-  De resultaten van ’Schip en W erf blij
ken uit de onderpunt4 van de agenda door 
U te behandelen jaarstukken. Het adver- 
tentiebestand was bevredigend. De Jaar
gang 1977 heeft een omvang van 840 
bladzijden, hetgeen iets meer is dan in 
1976.
De redactiecommissie vergaderde regel
matig. De samenwerking met Uitgevers 
Wyt werd op dezelfde prettige wijze 
voortgezet als deze in de loop der jaren is 
gegroeid. Onlangs werd besloten om de 
Algemeen Secretaris, de heer P. A. Lui
kenaar, aan de redactiecommissie toe te 
voegen. De benoeming door de uitgevers 
heeft intussen plaatsgevonden.
Over het algemeen komen berichten van 
waardering voor ’Schip en W erf binnen. 
Toch blijft de redactiecommissie diligent



terzake van het bereiken van verdere ver
betering. Op een duidelijke beleidslijn 
moet ik  hier wijzen. Dat betreft hel opne
men van veel artikelen in de Engelse taal. 
Dat is onvermijdelijk omdat:
a. Veel Nederlandse sprekers hun artike
len in die taal wensen te zien gepubliceerd 
in verband met de betere internationale 
bereikbaarheid.
b. Veel artikelen die in het Engels zijn 
verschenen en zich bij uitstek lenen voor 
opname in ons blad, beter onvertaald kun
nen blijven.
c. Vertaling tijdrovend en zeer kostbaar 
is.
d. Het lezen van artikelen in de Engelse 
taal voor onze leden geen enkel probleem  
zal opleveren, gelet op het internationale 
karakter van het vakgebied.
e. Het blad internationaal een beter aan- 
zien heeft.
Voorts is besloten om medio 1978 ’Schip 
en W erf in een meer aantrekkelijke om 
slag met kleurenfoto te laten uitkomen.
-  In de loop van het jaar werd van de 
Stichting 'De Zee' en de Koninklijke Ne
derlandse Redersvereniging (KNRV)  een 
verzoek ontvangen om de mogelijkheid te 
bespreken van een santengaan van 'Schip 
en W erf met hel blad N TT/'D E ZEE' .  
Door de redactie van S & W werden hier
toe een tweetal besprekingen gevoerd en 
een nota opgesteld, in overleg met de Uit
gevers Wyt, die aan genoemde Stichting 
en de KNR V werd verzonden. Aangezien 
tot op heden geen reactie op de nota is 
ontvangen, heeft het hoofdbestuur beslo
ten een afwachtende houding aan te ne
men.
-  Gestreefd wordt naar een verdere verbe
tering \nn de ledenlijst.
-  De lezingen werden wederom met suc
ces volgens schema gehouden.
De afdelingen hebben daarbij ook ze lf 
initiatieven kunnen nemen.
-  De samenwerking met de Sectie 
Scheepstechniek van het K lvl werd op 
dezelfde goede wijze voortgezet als in 
voorgaande jaren.
In enkele gevallen werd ook samenge
werkt met de Nederlandse Afdeling van 
het Institute o f  Marine Engineers. terwijl 
ook de band met het Scheepsbouwkundig 
Gezelschap ’ William Froude' vermeld 
moet worden. Vele leden van dit Delftse 
Studentengezelschap zijn Junior-lid van 
onze Vereniging.
-  De organisatie van de Club te Rotter
dam levert nog geen bevredigende resulta
ten. Voorlopig wil het hoofdbestuur in het 
jaar 1978 nog doorgaan met een experi
ment op beperkte schaal. Aan het eind van 
dit jaar zal worden besloten o f  eventueel

tot opheffing moet worden overgegaan als 
er geen verbetering is ingetreden.
-  Het contact dat ik als voorzitter heb in 
de Honorary Board van de W.E.M.T.  
Congresses werd voort ge zet. In Londen 
werd van 23 mei tot 27 mei 1977 een zeer 
geslaagd congres gehouden, waar ik onze 
Vereniging heb vertegenwoordigd als
mede bij één der zittingen als Chairman 
ben opgetreden.
-  De belangstelling voor de Algemene 
Ledenvergadering 1977aan boord van het 
ms. 'Pieter Caland’ was groot. Voor de 
eerste keer hebben de echtgenoten van 
onze leden aan deze bijeenkomst kunnen 
deelnemen en velen hebben aan de uitno
diging gevolg gegeven. Gelet op het suc
ces, werd besloten om ook deze vergade
ring in 1978 te koppelen aan een vaartocht 
met onze dames en wel ditmaal op een 
raderboot te Amsterdam.
-  Er werd een zeer geslaagde excursie 
gehouden naar de Motorenfabriek ’Bol
nes' te Krimpen a.d. Lek. Hartelijk dank 
voor de voortreffelijke ontvangst door de 
directeur, ing. C. W. van Cappellen en 
zijn sta f is hier zeker op zijn plaats.
-  Aan het eind van het verenigingsjaar 
werd op verzoek van het NISS de huuro
vereenkomst voor de kantoorruimte van 
het Algempen Spcretarin/Jt in het gehoutp 
tuin het Burg. s ’ Jacobplein opgezegd. In 
december kon een zeer geschikte en meer 
representatieve kantoorruimte worden ge
vonden aan de Heemraadssingel 193 te 
Rotterdam.

Ik wil thans besluiten met het uitspreken 
van de wens dat het de Nederlandse Ver
eniging van Technici op Scheepvaartge
bied ook in het jaar 1978 goed moge gaan.

ad 4. a . Voor toelichting op de jaarstuk
ken over 1977 zijn de heren Kransse en 
Bins van het Accountantskantoor Moret & 
Limperg ter vergadering aanwezig.
De heer ir. A. van der Toom brengt dank 
aan het bestuur voor het gevoerde finan
ciële beleid, hetgeen heeft geresulteerd in 
een gunstig batig saldo. Hij pleit voorts 
voor een ’ Year of Grace’ of anders moge
lijk een contributieverlaging voor het ko
mende jaar.
De voorzitter leest naar aanleiding hiervan 
de brief van de heer C. van Dijk voor, die 
jaarlijks het financiële verslag grondig 
doorneemt en voor het nodige commen
taar hierop zorgt, doch die helaas dit jaar 
niet op de vergadering aanwezig kan zijn. 
De heer Van Dijk wijst in zijn brief op het 
feit dat het batig saldo over 1977 uitslui
tend is te danken aan de opbrengsten van 
’Schip en Werf' hetwelk als een sterk va
riabele inkomstenpost moet worden aan
gemerkt. Aan de hand van de vaste lasten 
en vaste inkomsten over 1978 wijst de heer 
Van Dijk op een nadelig verschil van 
f  7] . 000,— hetwelk moet worden gedekt 
uit de inkomsten van ’Schip en W erf’ of zo 
deze inkomsten lager uitvallen, uit het 
vermogen der vereniging.
Gezien de bovenstaande opmerkingen van 
de heer Van Dijk meent de voorzitter te
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moeien concluderen dat hei niet verstan
dig zou zijn hei voorstei van de heer Van 
der Toom over te nem en. temeer, daar het 
hoofdbestuur op deze vergadering een an
der voorstel voor de bestemming van hei 
batig saldo over 1977 zal voorleggen . 
Daar geen der aanwezigen verdere op
merkingen heeft, worden de jaarstukken 
over 1977 goedgekeurd .

b. De bestem m ing van het batig  saido 
over 1977.
De voorzitter deel! mede dat het hoofdbe
stuur voorstelt een deel van het batig saldo 
over 1977 als eenm alige bijdrage ter be
schikking te stellen ter stimulering van 
diverse maritieme technische opleidingen 
en het schrijven van artikelen voor 'Schip 
en W erf en het overi ge deel toe te voegen 
aan het eigen vermogen.
Het bedoelde voorstel van de éénmalige 
bijdragen omvat de volgende suggesties:

1. Een bijdrage van ƒ  8 .0 0 0 ,-  aan de 
Stichting Delfts Hogeschool fonds, secre
tariaat en administratie: Julianaiaan 134. 
Delft, giro: 10 10 51, onder de voor
waarde dat dit bedrag ter beschikking 
moet komen voor projecten bij d e  afdelin
gen
-  der Scbeep.sbou wkunde en Seheep- 

vaartkunde
-  der Werktuigbouwkunde
-  der Electrotechniek
-  der Civiele Techniek
-  der Mijnbouwkunde

speciaal met betrekking tot onderwerpen 
op het gebied van de Maritieme Techniek.
2. Een bijdrage van ƒ 4 .0 0 0 ,-  aan de 
Stichting Eindhovense Hogeschool Fonds 
te Eindhoven, onderde voorwaarde dat dit 
bedrag ter beschikking moet komen voor 
projecten bij de afdelingen
-  der W erktuigbouwkunde
-  der Electrotechniek
-  der Bedrijfskunde

speciaal met betrekking tot onderwerpen 
op het gebied van de Maritieme Techniek.
3. Aan de Stichting Twentse Hogeschool 
Fonds te Enschede een bedrag van 
ƒ 4 .0 0 0 ,-  voor de afdelingen W erktuig
bouwkunde, Electrotechniek en Bedrijfs
kunde.
4. Een bedrag van totaal ƒ 5 .0 0 0 ,- be
schikbaar te stellen en te verdelen voor de 
best beoordeelde afstudeerverslagen in 
1978 van de -  Afdelingen der Scheeps- 
bouwkunde en Scheepvaartkunde der TH 
Delft (2 x  ƒ 1000,-).
De afdeling der Werktuigbouwkunde
a. op het gebied der Scheepswerktuig-

D( secretaresse I links} en mevrouw Krietemeger

bouwkunde < I X  ƒ I .000 .-)
b. op het gebied van de bedrijfsorganisa
tie voor zover het de scheepvaart o f 
scheepsbouw betreft (1 x  ƒ  i.0 0 0 .-) .
c . op het gebied van de transportkunde 
voor zover het de scheepvaart o f scheeps
bouw betreft ( l x  /  1.000,-).
5. Een bedrag van ƒ 7 .0 0 0 ,-beschikbaar 
te stellen voor de beste afstudeerversla
gen, voor zover het de Maritieme Tech
niek betreft, van de Hogere Technische 
Scholen te Haarlem en Dordrecht voor de 
afdelingen Scheepsbouwkunde, Werk
tuigbouwkunde, Electrotechniek en Be
drijfskunde (totaal 7 bedragen van 
ƒ 1.000.-).
6. Een bedrag van ƒ 4 .0 0 0 ,- beschikbaar 
te stellen voor het beste afstudeerverslag 
van de Hogere Zeevaartscholen met op
leiding voor Scheepswerktuigkundigen 
volgens de HTS-structuur te Amsterdam, 
Rotterdam, Delfzijl en Vlissingen (totaal 4 
bedragen van ƒ  1.000,-).
7. Een bedrag van ƒ 3 .0 0 0 ,- aan prijzen 
(4 a ƒ 750 ,-) voor het schrijven van een 
artikel in ’Schip en W e rf , onder de vol
gende voorwaarden:
-  lid of junior-lid van de NVTS
-  omvang van het artikel tenminste 5 
bladzijden tekst
-  beoordeling door de redactie
commissie
-  in 1978 maximaal 4 artikelen van ver
schillende auteurs
-  de prijs komt boven het gebruikelijke 
auteurshonorari um .
8. Een bedrag van ƒ 5 .0 0 0 ,- voor:
a. 2 prijzen a ƒ 1 .000 ,- voor de beste

afstudeerverslagen van de afdelingen 
Technische Dienst en Electrotechnische 
Dienst van het Koninklijk Instituut voorde 
Marine.
b. 3 prijzen van ƒ 5 0 0 ,- voor de best ge
slaagde leerlingen voor het diploma B 
voor SWTK van de Zeevaartscholen te 
Terschelling, Den Helder en Utrecht.
c. Een bijdrage van ƒ 1.500,- aan het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap 'W il- 
liam Froude' als bijdrage aan het sympo
sium t.g .v . het XVe lustrum.
Het totale bedrag van ƒ 4 0 .000 ,- kan 
worden betrokken uit het voordelig saldo 
over 1977.
De heer W. G. B. van Opdorp stelt voor 
deze subsidies voorlopig voor één jaar te 
verlenen; de voorzitter benadrukt dat dit 
voorstel één éénmalige bijdrage omvat uit 
het batig saldo over 1977, mede gezien de 
afhankelijkheid van dit saldo uit de op
brengsten van ’Schip en W erf.
De heer L. van Reeven wijst als lid van de 
Clubcommissie op de belangen van de So
ciëteit te Rotterdam en zegt alleen akkoord 
te kunnen gaan met het voorstel, wanneer 
het voortbestaan van de Sociëteit (zie punt 
8 van de agenda) door het hoofdbestuur 
wordt verzekerd. Zijns inziens behoren de 
gelden in eerste instantie ten behoeve van 
de leden te worden gebruikt en daarna pas 
gelden aan niet-leden worden besteed. 
De voorzitter antwoordt hierop dat het 
voorstel van het hoofdbestuur geheel in 
overeenstemming is met het doel van de 
vereniging als omschreven in artikel 3 lid 
1 van de statuten, nl. 'het bevorderen van 
de wetenschappelijke en praktische ont-
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wikkeling van de techniek en het verbrei
den van de kennis daarvan alles in hel 
belang van de scheepvaart en de met de 
scheepvaart verband houdende bedrijfs
takken '.

Nadat de heer Van Reeven heeft gewezen 
op het gestelde in artikel 3 lid 2 punt d 
betreffende 'de bijeenkomsten ter bevor
dering van het onderling verkeer en con
tact tussen de leden', waarin z.i. de Socië
teit een belangrijke rol vervult, antwoordt 
de voorzitter dat de sociale contacten niet 
uitsluitend via de Sociëteit lopen doch ook 
de jaardiners, de Algemene Ledenverga
deringen , de lezingen en excursies die een 
belangrijke rol vervullen bij de sociale 
contacten. Het hoofdbestuur zal echter bij 
punt 8 voorstellen de Sociëteit voort te 
zetten op één dag per week volgens de 
laatste regeling.
De heer Van Reeven neemt hierop zijn 
bezwaren terug. Hij bedankt het hoofdbe
stuur voor de suggestie om de sociëteit te 
handhaven.
De heer A. Goedhart merkt nog op het 
onjuist te vinden dat op de behandeling 
van punt 8 van de agenda is vooruitgelo
pen.
De heerZ . Hoek verzoekt ook prijzen be
schikbaar te stellen aan geslaagden voor 
de Rijksexamens voor Scheepswerktuig- 
kundigen.

De voorzitter zegt toe dat dit bij een vol
gend voorstel door het HB in overweging 
zal worden genomen.
De voorzitter wijst nogmaals op het belang 
van het voorstel van de éénmalige bijdra
gen met het oog op het werven van nieuwe 
leden. Tenslotte wordt het totale voorstel 
zonder hoofdelijke stemming door de 
aanwezigen aanvaard en wordt aan de 
penningmeester décharge verleend, onder 
dank voor het verrichte werk. 
ad 5. Het voorstel om Moret & Limperg 
aan te wijzen voor 1978 wordt met alge
mene stemmen aangenomen, 
ad 6. De aanvullende begroting voor 
1978 wordt zonder opmerkingen goedge
keurd.
ad 7. Met betrekking tot de begroting 
voor 1979 wordt door de heer Van Reeven 
voorgesteld om op de Nieuwjaarsbijeen
komst wederom de dames uit te nodigen 
en het bedrag hiervoor zonodig te verho
gen. Nadat dit door de voorzitter is toege
zegd, wordt ook de begroting voor 1979 
goedgekeurd.
ad 8. Met betrekking tot de sociëteit is 
een voorstel van het afdelingsbestuur van 
Rotterdam binnengekomen om de socië
teit volgens de huidige regeling gedurende 
éénmaal per week voort te zetten.
Het hoofdbestuur heeft dit voorstel over- 
genomen en hoopt dat de vergadering 
hiermee akkoord kan gaan.

De heer Van der Toorn stelt voor om het 
voortbestaan van de sociëteit niet elk jaar 
weer te bespreken in de Algemene Leden
vergadering, doch dit zonodig, slechts 
eens per 4 of 5 jaar te doen. De voorzitter 
zegt toe dat het hoofdbestuur in deze dili
gent zal zijn.
Op de vraag van mevrouw P. Jansen-Pols, 
waarom er niet in een sociëteit wordt 
geïnvesteerd, antwoordt de voorzitter dat 
enige jaren terug in verband met het steeds 
teruglopende bezoek is besloten facilitei
ten voor de sociëteit te huren in een daar
voor geschikte lokaliteit, 
ad 9. Met betrekking tot het programma 
'Lezingen en excursies’ voor het seizoen 
1978/1979 deelt de voorzitter mede dat 
een voorlopig programma is opgesteld in 
samenwerking met de Sectie Scheeps
techniek van het Klvl en het Institute of 
Marine Engineers (Netherlands Branchs). 
Totaal zullen 6 gezamenlijke lezingen 
worden gehouden, t.w. 4 met de Sectie 
Scheepstechniek en 2 met het Institute of 
Marine Engineers, voorts zal ook een ex
cursie worden gehouden, 
ad 10. De rondvraag,
a. de heer Van Reeven verzoekt het plan 
betreffende de bestemming van het saldo 
over 1977 in 'Schip en W erf bekend te
maken Toegezegd wordt dat dit zal ge
schieden. Voorts verzoekt hij het enige 
jaren geleden besproken voorstel over de

OVERZICHT LEDEN, BELANGSTELLENDEN EN BEGUNSTIGERS

Gewone Junior Belang-
Totaal leden leden Ereleden stellenden Begunstigers

A. Mutaties in 1977
Stand per 1 januari 1977 2.426 1.951 67 1 198 209
Wijziging lidmaatschap 11 -/-II
Toegetreden 115 76 25“ 10 4
Overleden -/- 26 -/- 23 -/- 3
Beëindiging lidmaatschap -/- 95 -/- 64 -/- 2 -/- 13 -/- 16
Royementen -/- 6 -/- 4 -/- 2

2.414 1.947 79 1 190 197

Totaal Afdeling Rotterdam Afdeling Amsterdam Afdeling Groningen

B. Specificatie 1-1-1977 11-1-1978 1-1-1977 1-1-1978 1-1-1977 1-1-1978 1-1-1977 1-1-1978
naar afdeling
Gewone leden 1.951 1.947 1.406 1.403 399 407 146 137
Junior leden 67 79 51 62 14 15 2 2
Ereleden 1 1 1 1

Totaal leden 2.019 2.027 1.458 1.466 413 422 148 139
Belangstellenden 198 190 162 157 20 16 16 17
Begunstigers 209 197 168 157 8 8 33 32

2.426 2.414 1.788 1.780 441 446 197 188
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Verenigingsdas verder uit te werken. Het 
hoofdbestuur za! dit nader bezien.
b. De dames Brand en Metzlar stellen 
voor de volgende jaarvergadering tijdens 
een Rijnreis te houden; zij onderstrepen dit 
voorstel met een spandoek. De voorzitter 
zegt toe dat het hoofdbestuur e.e.a. in 
welwillende overweging zal nemen en het 
eventueel in overleg met de clubcommis- 
sie zal uit werken.
c. De heer Van der Toorn bedankt de 
voorzitter voor het vele werk dat werd 
verricht om de vereniging bloeiende te 
houden.
d. De heer Van Opdorp stelt voor om de 
jonge leden op te wekken om de vergade
ringen en overige bijeenkomsten te bezoe
ken en verzoekt de leden van verschil
lende bedrijfsdirecties om hen daartoe de 
gelegenheid te bieden.

ad 11. Niets meer aan de orde zijnde sluit 
de voorzitter te 15.40 uur de vergadering 
met dank aan de leden en hun dames voor 
de aangename wijze waarop kon worden 
vergaderd en wenst iedereen wel thuis.

Tewaterlatingen

'Amigo Fortuna’
Op 12 mei 1978 is met goed gevolg tewa- 
tergelaten het vrachtschip Am igoFortum , 
bouwnummer239 van Scheepswerf Gebr. 
Suurmeijer B. V. te Foxhol, bestemd voor 
Rederiet Friendship V I/S te Kopenhagen. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 72,50 m ., 
breedte 13,- m .. holte 7,50/3,50 m.
In dit schip wordt een MaK motor van het 
type 8Mu 452 AK met een vermogen van 
1800 pk bij 375 omw./min. geïnstalleerd. 
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: I 3/3 E 
■F Haute Mer Glacé III.

Standaardfregat ’Piet Heyn’
Op 3 juni j.1. werd het standaardfregatP/et 
Heyn, dat voor rekening van de Koninklijke 
Marine bij de B.V. Koninklijke Maat
schappij 'D e Schelde’ te Vlissingen wordt 
gebouwd, gedoopt en tewatergelaten. De 
plechtigheid werd verricht door mevrouw 
C. Hensen-van Etten, echtgenote van de 
directeur-generaal materieel van het mi
nisterie van defensie, luitenant-generaal J. 
Hensen.
De kiellegging van de Piet Heyn  vond 
plaats op 28 april 1977. Het ligt in de 
bedoeling dat het schip ultimo 1980 zal 
worden opgeleverd voor de proeftocht.

Enige technische gegevens
Grootste lengte: ca 128 m; breedte 14,40
m; Actieradius: 4000 mijl; maximum

snelheid: ca. 30 knopen; bemanning: 175 
man.
Evenals de beide geleide-wapenfregatten 
wordt het standaardfregat door middel van 
gasturbines vootgestuwd. Deze installatie 
levert grote voordelen in het personele- en 
technische vlak op, zoals minder machi- 
nekamerpersoneel en onmiddellijke vaar- 
gereedheid. Een andere bijzonderheid is, 
dat de snelheid van het schip geregeld 
wordt door middel van verstelbare 
schroeven.
De standaardfregatten zullen worden uit
gerust met een geavanceerd wapensys
teem, mocjeme onderzeebootbestrijdings- 
apparatuur en wapendragende helicop- 
ters. Grote aandacht wordt besteed aan de 
accommodatie voor de bemanning.
Het standaard-fregat zal in de toekomst de 
onderzeebootjagers van de Friesland- en 
Holland-klasse vervangen.

Technische informatie

’Frisian Star’
Op 26 mei 1978 heeft met goed gevolg 
proefgevaren het vrachtschip Frisian Star, 
bouwnummer 51 van scheepswerf 'Har- 
lingen’ te Harlingen, bestemd voor Re
derij Frisian Star te Heerenveen. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,70 m ., 
breedte 11,90 m ., holte 6,90 m.
In dit schip werd geïnstalleerd één B & W 
Alpha motor van het type 16V23L-VO 
met een vemogen van 2320 pk bij 800 
omw./min.
Het vrachtschip werd gebouwd onder toe
zicht van Bureau Veritas voorde Klasse: I 
3/3 E >{< Haute mer Ice Clase I A.

’Inca’
Op 31 mei heeft met goed gevolg proefge
varen het koelschip Inca, bouwnummer 
393 van B.V. Nieuwe Noord Nederlandse 
Scheepswerven te Groningen, bestemd 
voor Dammers & v.d. Heide te Rotter
dam.
Het ms. Inca is een zusterschip van ms. 
Jan Willem en Laura Christina. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,57 m ., 
breedte 14,00 m ., holte 8,00/5,35 m.
In dit schip werd één 4-tact, enkelwer- 
kende Deutz-motor van het type RB V 6 M 
540 met een vermogen van 3000 pk bij 600 
omw./min. geïnstalleerd.
Het schip werd gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: I 3/3 E 
4«Haute mer RMC »f. \UT-OS.

Technische Informatie

Sneller brandsnijden
Door een geheel nieuw ontworpen snij-

mondstuk kan men bereiken, dat brand- 
snijmachines tot 30% sneller snijden. 
Bovendien wordt bij deze hogere snelheid 
per meter snijden minder snijzuurstof en 
acetyleen verbruikt.
Door speciale gaatjes in de snelsnijdpit 
kan de afstand tot het te snijden materiaal 
vergroot worden, hetgeen een positieve 
invloed op de standtijd van de pit heeft. 
Door deze grotere afstand tussen mond
stuk en materiaal wordt tevens minder 
warmte in het materiaal gebracht. Dit be
tekent, dat speciaal bij het snijden van 
dunne platen de plaat duidelijk minder zal 
vervormen en kromtrekken.
Met de nieuwe snelsnijdpit 1AF 300 K 
wordt bovendien een ca. 30% smallere 
snede gemaakt dat speciaal bij het ver
vaardigen van snij- en stansgereedschap 
zeer voordelig is, daar dit gereedschap 
slechts eenmaal uitgesneden hoeft te wor
den.
Om de hierboven genoemde waarden te 
halen heeft de snelsnijdpit een snijzuur- 
stofdruk van 18 -  20 Bar nodig. ESAB kan 
alle typen brandsnijmachines voor het ge
bruik van deze pitten ombouwen. Een 
snelsnijdmondstuk voor gebruik met pro
paan zal binnenkort ook verkrijgbaar zijn. 
Nadere informatie: ESAB B .V ., Postbus 
21, 1380 AA Weesp. Tel. 02 9 4 0 - 15021.

Thermisch Verzinkt Staal
Zojuist is door de Stichting Doelmatig 
Verzinken een nieuwe folder gepubliceerd 
onder de titel:
'Thermisch verzinkt staal in de industrie’ 
Hierin worden beknopt de vele toepassin
gen van thermisch verzinkt staal in allerlei 
industriegebouwen, apparaten, installa
ties, enz. behandeld. Eveneens wordt 
aandacht besteed aan de corrosieweer- 
stand en de slijtvastheid van thermisch 
verzinkt staal. Ook in economisch opzicht 
biedt deze conserveringsmethode gun
stige aspecten, zoals blijkt uit een aantal 
praktijkgevallen. Een lijst van de momen
teel verkrijgbare publicaties besluit deze 
folder.
Belangstellende lezers kunnen een koste
loos exemplaar aanvragen bij de admini
stratie van de Stichting Doelmatig Ver
zinken, Weissenbruchstraat 115, 2596 
GD Den Haag, tel.: (070) 245964.

Standaard modular systeem voor 
Groot-Hydrauliek-aggregaten en -sy
stemen
Het SMS-systeem is door Sperry Vickers 
volgens de ervaring en kennis der nieuw
ste technieken ontworpen ter standaardisa
tie van groot-hydraulieksystemen.
Het basis-idee was een weg te vinden om
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door middel van standaard bouwdelen een 
individueel systeem snel en flexibel op te 
kunnen zetten, overeenkomstig de plaat
selijke omstandigheden en de door de in
stallatie vereiste voorzieningen. De voor
delen van het systeem zijn:
-  snelle projektplanning en exacte prijs- 
kalkulatie-mogelijkheden omdat plan
ning en berekening op basis van stan
daarddelen en bekende kostenfaktoren 
gebaseerd is.
-  flexibele systemen. Voor elke funktie 
zijn verschillende stations ter beschik
king. Hierdoor kan elke installatie op maat 
gemaakt worden.
-  Kompakte installaties door afzonderlijk 
beproefde bouwsets. Het pijpwerk wordt 
tot een minimum gereduceerd en de inbe- 
drijfstelling wordt wezenlijk vereenvou
digd .
-  hoge bedrijfszekerheid door beproefde 
systemen en eenvoudig onderhoud door 
gemakkelijke toegangsmoge 1 ij kheden.
Het SMS systeem van Sperry Vickers 
wordt in Europa toegepast o.a. bij 
centraal-hydraulieksystemen voor sche
pen.
Meer informatie bij SPERRY VICKERS, 
Pampuslaan 42-46, 1382 .IR Weesp, Tel. 
02940 -  15133.

Level sensor for chemical tankers
A pneumatic level sensing system devel
oped by a British firm offers a failsafe 
means to prevent overloading of chemical 
tankers. The Pneumatic Two Level Alarm 
system provides facilities for automatic 
shut-down of cargo input as required by 
United Nations specifications, and meets 
both the existing and anticipated future 
requirements of the Inter-Governmental 
Maritime Consultative Organisations. 
The system comprises a heavy-duty 
weatherproofed main control unit equip
ped with a visual level indicator designed 
to be mounted on the coaming of cargo 
tank hatches, and a probe unit mounted 
within the vessel’s tank. When the cargo 
submerges the lower end of the probe, an 
air horn is operated for three seconds and 
the visual indicator begins to rotate, sho
wing that the tank is nearly full. From this 
point the cargo flow is controlled ma
nually until loading is complete.
If no action is taken and the product 
reaches the second alarm level, twin air 
horns sound continuously, and a pressuri
sed airline holding open the tank input 
valve is rapidly vented to atmosphere. The 
valve closes automatically and the flow is 
stopped before the cargo overflows. 
Where individual pneumatic cargo input 
valves are not incorporated in the flow

lines to the tanks, a special automatic 
close-down unit is available, which will 
shut off a pneumatically operated main 
flow valve servicingall tanks. Afterclosing 
the individual shut-off cock of the tank 
indicated to be full, the operator can then 
continue the loading operation.
The system operates on any air supply of 
400-800 kPa (4-8 bar) Also available is an 
automatic air mains failure unit, using a 
secondary air supply, which wil sound an 
additioal air horn with a distinctive tone 
and operate a fluorescent indicator. The 
flow valves will automatically close in the 
event of air mains failure.
The equipment operates by comparing the 
ambient pressure within the cargo tank 
and the pressure exerted by the cargo on 
the probe. The two alarms sound when 
pressure differences reach pre-set values.

Paint applied under water
Capable of being applied to wet surfaces, 
even under water, a protective coating has 
been introduced by a British firm. (Boston 
Chemical Company, Thorp Arch Trading 
Estate, Wetherby, West Yorkshire LS23 
7BZ, England).
It is designed to ease maintenance problems 
associated with offshore installtions, 
ships, hulls, piers, jetties, dams, sluices, 
and any structure exposed to predomi
nantly wet conditions, as in tropical rain 
forests.
The firm says that the coating, which 
can be brushed on, rolled on or sprayed, 
disperses any water beneath it and adheres 
to the surface as effectively as an ordinary 
paint in dry conditions.
When it has cured -  curing time depends 
on temperature -  it is tough, hard and 
chemical resistant.

Norwegian oil recovery vessel with 
largest capacity
Kaldnes mek. Verksted in T0n.sberg, 
Norway has developed a new oil recovery 
vessel which has greater capacity than any 
other system on the market. The Kaldnes 
Oil Catcher consists of a catamaran type 
mother vessel of approximately 10 000 
t.dw ., a skimmer unit and a half filter 
system. The skimmer has a pumping ca
pacity of 6000 cubic meters per hour and 
could be used for example in the event o f a 
blow-out in the North Sea or if a tanker 
runs aground. The system is to be tried out 
in the autumn in the ships, model tank in 
Trondheim and if the results come up to 
expectations the first oil recovery vessel 
will be delivered in 1980.
The Kaldnes Oil Catcher was shown at the 
recent Oil Exhibition in Houston, Texas

and was the subject of considerable interest 
among the environmental representatives 
from many countries. There are several 
systems available for oil recovery at sea 
but none have the capacity of the T pnsberg 
model. The system can be developed to 
recover 30 000 tons of oil per day from a 
blow-out. The large boom system has a 
wave reducing component and feeds the 
oil slick between the catamaran’s hulls to 
the well-protected accumulation unit on 
board the vessel. Oil and water is pumped 
i nto the catamaran and the water is extracted 
and the oil is fed into storage tanks. Conti
nuous skimming would necessitate trans
ference of the oil into tankers via floating 
pipes.
The idea behind the one and a half year 
project is to devise a sufficiently large and 
robust system which can operate round the 
clock and virtually independent of wea
ther conditions. The latter factor however 
is dependent on the functioning of the wave 
reducing component and this will be fur
ther investigated in Trondheim in the au
tumn.

DIVERSEN
Koninklijke Bos Kalis Westminster 
Group N.V.
FUGRO-CESCO B.V. te Leidschendam 
(een werkmaatschappij van Fugro-Cesco 
Internationaal B.V.) en OSIRIS SUR
VEY PROJECTS B.V. te Voorsschoten 
(een werkmaatschappij van de Konink
lijke Bos Kalis Westminster Group 
N.V.) zijn een overeenkomst aangegaan 
op het gebied van zee-onderzoek waarbij 
Osiris Survey de aktiviteiten met betrek
king tot het maritieme, geofysische en 
oceanografische onderzoek van Fugro- 
Cesco B.V. ovemeemt en waarbij Osiris 
Survey bovendien door deze onderneming 
zal worden ondersteund met gespeciali
seerde diensten op het gebied van grond- 
mechanisch offshore onderzoek.
In dit kader zal een tiental medewerkers 
van Fugo-Cesco bij Osiris Survey in dienst 
treden, onder wie één der directeuren, de 
heer A. L. G. Goulmy, die toetreedt tot de 
directie van Osiris Survey Projects B.V. 
De heer H. Mak van Waay zal als alge
meen directeur de leiding over de verschil
lende Osiris Survey vestigingen blijven 
voeren.
De maatschappijnaam Cesco en het han
delsmerk Sonia gaan over naar Osiris Sur
vey, alsmede de lopende en toekomstige 
orders, ontwerprechten en het offshore 
survey materieel van Fugro-Cesco.
De maatschappijnaam Osirus Survey Pro
jects B.V. zal worden veranderd in 
Osiris-Cesco B.V.
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VOM-Metalen wordt VOM-materialen
De algemene ledenvergadering van de 
VOM, die op 25 mei 1978 werd gehou-* 
den, heeft de naam van de 'Vereniging 
voorOppervlaktetechnieken van M etalen’ 
gewijzigd in 'Vereniging voorOppervlak
tetechnieken van M aterialen’ en de statu
ten dienovereenkomstig aangepast.
De VOM blijkt steeds meer betrokken te 
worden bij de oppervlaktetechnieken van 
andere ondergronden dan metalen zoals in 
de bouw voor hout, beton, steenachtige 
materialen en kunststoffen en in de auto
mobielindustrie en de electronica voor 
kunststoffen.
De naam is thans in overeenstemming ge
bracht met het werkterrein.
De technieken voor beschenning en ver
fraaiing van oppervlakken in het alge
meen, ontwikkelen zich snel, mede gezien 
de veranderde eisen ten aanzien van mi
lieu, kosten, onderhoud en grondstoffen. 
De VOM zal ook op het verbrede werkter
rein wetenschappelijk onderzoek en prak
tisch gerichte adviezen stimuleren door 
het verzamelen en uitdragen van kennis. 
In de komende jaren zullen verschillende 
activiteiten van de VOM -  zoals bijv. het 
tijdschrift 'O ppervlaktetechnieken', de 
technische bijeenkomsten en de in oktober 
1979 plaatsvindende Eurofinish/VOM 
tentoonstelling in de RAI te Amsterdam -  
worden afgestemd op het nu uitgebreider 
werkterrein.

De Nederlandse scheepsbouw over het 
eerste kwartaal 1978
Orderportefeuil le
1.1.1978 104 schepen 524.713 BRT = 
736.819 cgrt.
1.4.1978 99 schepen 402.080 BRT = 
675.150 cgrt.

Ontvangen opdrachten
le kwartaal 1978 20 schepen 30.590 BRT
= 89.380 cgrt.

Opgeleverde schepen
le kwartaal 1978 23 schepen 150.043
BRT =  138.329 cgrt.
De cijfers voor opgeleverde schepen van 
de laatste 3 jaren luiden als volgt:
1975 : 598.160 comp. tons =  100%
1976 : 507.315 comp. tons = 85%
1977 : 352.890 comp. tons =  59%
(Cebosine Berichten)

Nieuwe corrosiefilm
Door de Werkgroep Corrosie-Onderwijs 
van de Europese Federatie Corrosie is 
enige tijd geleden een projekt gestart ter 
vervaardiging van een serie van 5 films 
over corrosiebestrijding. De eerste van

deze films, met de engelse titel 'Preven- 
tion of corrosion by design ', is nu gereed. 
Deze film laat aan de hand van een aantal 
praktijkvoorbeelden zien hoe belangrijk 
een goed ontwerp is bij de bestrijding van 
corrosie. De engelse versie van deze film 
is onder bestelnummer 5024 opgenomen 
in de filmotheek van het Technische Fil 
Centrum, adres: Amhemseweg 17, 6881 
NB Velp, G eld.. Telef. (085) 629188. 
Met behulp van het Nederlands Corrosie 
Centrum zal de film zo spoedig mogelijk 
van een in het nederlands gesproken 
commentaar worden voorzien.
Voor nadere inlichtingen over het filmpro- 
jekt als geheel, voor het aangeven van 
geschikte voorbeelden voor de volgende 
films (o.a. over corrosiebestrijding door 
deklagen, inhibitoren, kathodische en 
anodische beschermingen over materiaal
keuze voor corrosiebestrijding), alsmede 
voor financiële ondersteuning ter verdere 
realisering van dit projekt kan men zich 
wenden tot het secretariaat van het Neder
lands Corrosie Centrum, p/a Verfinstituut 
TNO, Postbus 203, 2600 AE Delft.

Eerste polypropeenfabriek in Zuid- 
Amerika
Polibrasil S .A ., waarin Shell Brasil S.A. 
voor 46,9%  deelneemt, heeft in Sao Pau- 
lo, Brazilië, de eerste polypropeenfabriek 
in Zuid-Amerika in gebruik gesteld. Deze 
fabriek is dezer dagen door de president 
van Brazilië officieel geopend.
De fabriek is gebouwd naar een ontwerp 
van Shell Internationale Chemie Maat
schappij B V. te Den Haag, die tevens 
verantwoordelijk was voor de technische 
uitrusting en de bouw.
De nieuwe polypropeenfabriek heeft een 
capaciteit van 50.000 ton per jaar en zal 
Brazilië jaarlijks een besparing van onge
veer 25 miljoen dollar op de handelsbalans 
opleveren.
Shell Quimica S .A ., dochtermaatschappij 
van Shell Brasil S. A ., zal de verschillende 
soorten polypropeen op de markt brengen. 
Deze zullen gebruikt worden in de zich 
snel uitbreidende toepassingsgebieden 
zoals vezels (voorverpakkingstouw, tapij
ten en bekledingsstoffen), spuitgietartike- 
len (zoals onderdelen voor auto’s, voor 
huishoudelijke apparaten en voor medi
sche apparatuur), en verpakkingen (folie, 
plastic, 'golfkarton'alsm ede dunwandige 
verpakkingen vervaardigd volgens het 
Shell Solid Phase Pressure Forming Pro
ces of door spuitgieten).

Ship simulators for UK Navy 
Machinery control room simulators to be 
built for the British Royal Navy will be

used to train personnel ranging from En
gineer Officer of the Watch to the most 
junior rating in normal and emergency 
procedures.
The simulators, which will be supplied by 
the Redifon Company, will enable the 
Navy to standardise on drills and so make 
it easier for personnel to transfer from one 
ship to another. The experience gained on 
simulators will enable operators to quickly 
recognise malfunction symptoms which, 
if not acted upon, could lead to serious 
damage to engines, clutches or gearboxes. 
The simulators will also reduce the 
amount o f training undertaken at sea, thus 
raising the quality of personnel on-board 
and increasing their combat-readiness. 
They will be completed at the end of.1979 
and installed at HMS Sultan, the Royal 
Navy Engineering School, at Gosport, 
Southern England. HMS Sultan already 
has a number of machinery control room 
simulators in service.
Last summer, Redifon delivered to the 
Royal Navy two nuclear submarine con
trol room simulators. The company is also 
currently supplying a helicopter control
lers trainer, a Lynx helicopter flight simu
lator and an Action Speed.

Shipbuilding in OECD
On 18th-19th April, the OECD Council's 
W orking Party No. 6 continued discussion 
of current policies affecting the shipbuild
ing industry in Member countries. To 
journalists, the Chairman, Ambassador 
Albert Griibel (Switzerland) said that 
changes has been observed in the situation 
as regards order books and production and 
that a more equitable distribution o f new 
orders was being progressively achieved 
in the industry. The world order book is 
now a quarte of its 1974 level; it fell both 
in Japan and in Europe. Production also 
declined both in Japan and in Europe, the 
decline being more important in Japan. 
For new orders, the share o f Japan in the 
W orking Party's total progressively decli
ned in 1977 to some 57%, in c .g .r .t., from 
a level of more than 80% for 1976 as a 
whole. The Chairman also emphasised 
that increasing efforts should be devoted 
in all countries concerned to restructuring 
the industry and to reducing production 
capacity, according to the principles set 
out in the O ECD ’s 'General Guidelins for 
Government Policies in the Shipbuilding 
Industry’ agreed in 1976 by participating 
countries.

Satellite surveillance of Norway’s 200 
mile zone
The Norwegian economic zone of 200
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naulical miles will probably be under sa
tellite surveillance by 1983. Troms0 
satellite-telemetri station has recently as
sembled an advanced 2.2 million NOK 
antenna which will record data from three 
American satellites to be launched in Ju
ly/August this year. One of these, ’Seaset 
A’ is capable o f registering vessels from a 
height o f  900 km. This implies a large 
saving for the Norwegian Coast Guard and 
the Defence Ministry and the expensive 
conventional patrolling of the zone can be 
reduced to a minimum.
’Seaset A ’ is an experimental satellite with 
advanced radar systems which can register 
the strength and direction of wind and 
objects such as ice and shipping vessels. 
In practice it means that the satellite can 
register vessels within the economic zone 
but the present ship and aircraft surveil
lance will still-be necessary as the satellite 
cannot identify them.
The other future practical uses of the satel
lite lie in the mapping of snow covered 
areas which in turn anticipates the flow of 
water to the power supply. The satellite 
will also be able to interpret geological 
formations on land, the mapping of which 
could indicate potential oil reserves on the 
seabed.
The Norwegian Scientific and Research 
Council (NTNF) together with the De
fence Defence M inistry's research insti
tute and the Norwegian Institute of 
Technology (NTH) are at present working 
on a project aimed at helping the scientists 
to inerpret the information supplied by the 
satellites. Providing the financial means 
are sufficient, a British station will be em 
ployed for the storage of information for 
use at a later stage.

The microscopic study of aiitifouling 
paints for ships
In order to operate marine tankers econo
mically it is vital to maximise their propul
sion efficiency and to minimise their time 
out of commission. The antifouling paint 
applied to the hulls plays an important part 
in these matters because a weedcovered 
hull requires more power, and hence fuel, 
to drive it through the water. As fouling 
increases, drag increases to a point where 
economics dictate that the ship must be 
withdrawn from service for cleaning and 
repainting. It is extremely important, 
therefore, to use a paint that provides pro
tection for as long a period a possible. 
Antifouling paints contain a heavy loading

of some material that is toxic to the marine 
organisms -  barnacles and weeds -  res
ponsible for the fouling. The paints re
lease this material at a slow rate that is still 
high enough to provide an adequate con
centration at the surface. An unnecessarily 
high release rate is undesirable environ
mentally and could reduce the paint's 
working life.
Trials are carried out with test panels at
tached to ships and rafts to determine the 
most effective of the products available. 
In assessing performance, great attention 
is given to visible fouling, but in addition 
the internal condition of the pairtt film is 
investigated in the scanning electron mi
croscope at Thornton Research Centre. 
This instrument is revealing a wealth of 
new information about the microscopic 
distribution of the toxic substances held 
within the paint film and the way in which 
these change during the service life. This 
information is helping the Thornton scien
tists to understand how the paints work 
and why they ultimately fail.
Suitably mounted pieces of paint film are 
cut at right angles to the surface and 
analysed in the electron microscope to de
termine the toxic element (or elements) at 
various depths below the paint surface. 
The analysis is made by observing the 
intensity o f x-ray,s of characteristic and 
easily recognisable wavelengths, emitted 
from atoms of the elements of interest. 
The paint sample is excited in an extre
mely localised fashion by means of the 
focused electron beam o f the microscope. 
In this way the concentration of the ele
ment can be assessed at successive posi
tions through the film, only a few microns 
apart, thus giving a concentration profile 
that characterises the state of the paint. 
The toxic elements are often incorporated 
in the paint film as discrete particles, 
which, though invisible to the eye, are 
nevertheless comparable to or even larger 
than the electron probe. This can make for 
great uncertainty in the emitted x-ray in
tensities. The difficulty is overcome, 
however, by causing the probe to scan 
rapidly along a line at constant depth be
low the paint surface. In this way an aver
age x-ray intensity is obtained and this is a 
better measure of concentration at that 
depth. Sometimes, for the largest parti
cles, this method still fails to give suitably 
’smoothed’ figures; in such cases results 
from several lines may be averaged.
To enable this type of information to be

acquired and handled quickly use is made 
of computers. All the x-rays emitted by 
the sample are received simultaneously 
and sorted out in a mini computer to give 
individual intensities of the elements of 
interest. These intensities, together with 
information defining the corresponding 
position in the paint film, are recorded on 
punched tape. This operation is repeated 
for each depth of interest through the 
paint, and the sub-divisions into consti
tuent layers, undercoats etc., are noted. 
The technical aspects of this form of x-ray 
microanalysis have been discussed in a 
paper by R. J. Bird, -  ’The microanalysis 
of copper oxide based marine antifouling 
paints in the scanning electron micro
scope’ ( J OH Chem. Assoc. 1977 60 
256-262.)

New degree course in naval architec
ture
A two year course leading to a Bachelor of 
Science degree in naval architecture is to 
be introduced by the Sunderland Poly
technic of north east England in Septem
ber this year.
The department of naval architecture at 
the Polytechnic has been offering diploma 
and post diploma courses for many years. 
At present about 140 students are studying 
naval architecture. Half are from the UK, 
the remainder from Greece, Norway, 
Venezuela, the Midle East and Far East. 
The curriculum of the new course is struc
tured around the theme of technological 
design and production in the context of 
naval architecture. An important factor is 
the increasing range of activities in which 
naval architects are now involved within 
the general scope of marine technology. 
The course will reflect these develop
ments which include such subjects as the 
offshore industry and marine surveying. 
Ship design, construction technology, 
marine structures and marine hydrome
chanics will feature in the course. Also 
included are mathematics and computing, 
industrial management, the sea and ma
rine dynamics and marine systems and 
control.

In addition, each student will undertake a 
project. This will consist of a specific 
problem. In solving the problem, the stu
dent will develop a deeper understanding 
of fundamental theories and tackle it in a 
professional manner, says the Polytech
nic.
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