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Einde van een tijdperk

Zelden werd de situatie in de internationale 
lijnvaart zo ju is t geïnterpreteerd als door de 
heer J. Groenendijk van de Nedlloyd, die in 
een lezing op het medio september in 
Brussel gehouden seminar van Seatrade 
tot de conclusie kwam, dat de redersge- 
meenschap beseft, dat een einde is geko
men aan het tijdperk van de ongecontro
leerde vrijheid in de scheepvaart. Vermoe
delijk volgt de formele beëindiging in no
vember, wanneer de ministers van de Eu
ropese Gemeenschap besluiten om de zo
genaamde gedragscode voor de Lijnvaart- 
conferences, doorgaans slechts bekend 
als de Code, te aanvaarden als een stuk 
internationale wetgeving, die voor de le- 
denlanden bindend wordt verklaard.
De algemene verwachting is, dat de ’Code’ 
in een enigszins gewijzigde vorm, inder
daad een officieel leven zal beginnen te 
leiden, zodra de EEG als grootste gebon
den scheepvaartgroep in de wereld, hen 
voor haar gemeenschap toepasselijk 
noemt. Het gevoel op het in Brussel ge
houden seminar was dat de rest van de 
wereld dan wel geen andere keuze meer 
zal hebben dan het voorbeeld van de EEG 
te volgen. Het goede daarvan zal zijn -  
althans zo meenden diverse sprekers -  dat 
wij deze vuistvorm ing een separate 
scheepvaartpolitiek noch van de Ver
enigde Staten, noch van het Oostblok meer 
een serieuze kans maakt.
Men zou haast geneigd zijn te vragen 
waarom de westerse wereld dan al niet 
veel eerder tot de aanvaardig van de Code 
besloot, als bleek, dat er ju ist voor haar 
zoveel goeds uit voort kan vloeien. Karl- 
Heinz Sager van Hapag Lloyd heeft met de 
beantwoording van deze vraag geen en
kele moeite; als grote voorstander van de 
Code zal hij zeggen, dat hij daar al twee 
jaar of meer op heeft gerekend. Slechts de 
felle tegenstand van sommige EEG- 
landen en andere landen buiten de Ge
meenschap hebben de toestand, naar zijn 
mening nodeloos verscherpt.
Helemaal waar is dat natuurlijk niet. 
Groot-Brittannië, de Scandinavische lan
den en aanvankelijk ook Nederland heb
ben vooral bezwaren aangevoerd tegen de 
kortwieking van hun belangen in de zoge

naamde cross-trades, onder de druk van 
de buitengewoon starre en in de praktijk 
onhandelbare ladingverdeelformule 
40:40:20, die de gehele Code van het be
gin af heeft beheerst en haar ju ist daardoor 
voor velen absoluut onverteerbaar heeft 
gemaakt.
Als men in november inderdaad de aanbe
veling van de Europese Commissie op
volgt en de Code in de EEG tot conventie 
verheft, zal zij m inder star, m inder opdrin
gerig zijn dan de opsteller in de tijd vast
stelden; waarbij het terloops wel aardig is 
om in herinnering te brengen dat deze oor
spronkelijke opstelling weer het resultaat 
was een compromis uit een nog veel 
scherper gesteld document, dat ook voor 
de huidige westerse voorstanders, zoals 
België, Frankrijk en W est-Duitsland, in alle 
opzichten onaanvaardbaar was.
W at zal nu de 'wereld' doen, wanneer in 
november de EEG besluit om met déze 
Code in zee te gaan? De Amerikanen zul
len zich, naar het idee van Sager, gelukkig 
voelen, omdat zij altijd hebben verklaard, 
dat het voor hen moeilijk is zaken te doen 
op scheepvaartgebied met de W est- 
Europeanen, omdat daar tot dusver nooit 
een eenheid op scheepvaartwetgeving is 
geweest.
De W est-Europeanen van hun kant zullen 
dan -  nog steeds volgens Sager -  veel 
m inder worden geconfronteerd met de 
scherpe kanten van de Amerikaanse
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scheepvaartpolitiek, die immers wel moet 
conformeren aan de gedragingen van de 
grootste redersgroep ter wereld, die straks 
misschien nog wordt versterkt met de 
Griekse vloot en dan maar liefst 30 procent 
van de wereldkoopvaardij zal uitmaken. 
En wat de landen van de Derde Wereld 
aangaat, velen daarvan hebben de Code al 
in de praktijk ingevoerd, sommigen zijn 
zelfs nog verder gegaan en hebben met 
andere landen bilaterale vervoerscontrac- 
ten op basis van 50:50, gesloten. Een EEG 
aanvaarding zal, naar de mening van de 
voorstanders, eenheid en ordening bren
gen in de relaties tussen de Gemeenschap 
en de Derde Wereld, omdat immers de een 
niet zonder de ander kan bestaan. Zuch
tend zullen de meer extreem georiënteer- 
den onder de Derde Werelders er zich bij 
neerleggen, dat de Code weliswaar niet 
geheel overeenkomt met hun eigen exorbi
tante wensen, maar niettemin het principe 
van de gelijkberechtiging inhoudt, dat in 
wezen de motivering van dit document ge
wijzigd is.
Het is in dit verband van betekenis om er 
nog eens op te wijzen, dat ook de tegen
standers van de Code het er over eens 
waren, dat de landen van de Derde Wereld 
een groter aandeel in het vervoer van en 
naar het eigen land moeten hebben dan tot 
dusver het geval was en op basis van deze 
gedachte zelf serieus hebben voorgesteld 
om de Code-beginselen alleen op een rela
tie met die landen van toepassing te verkla
ren en niet op het vervoer tussen de indus
trielanden onderling.
En het mag dus ook wel gezegd worden, 
dat deze erkenning veel meer voortvloeit 
uit praktische overwegingen dan uit gevoe
lens van onbaatzuchtigheid. Die erkenning 
is, waar zij al officieel is geformuleerd en tot

praktische uitvoering gebracht, voor de 
meesten een schoorvoetende stap ge
weest en men behoeft maar naar de Belgi
sche reders te luisteren of we vernemen, 
dat niet alleen de Derde Landen, maar ook 
de Europese naties jarenlang moedwillig 
door de 'monopolisten’ tekort zijn gedaan. 
De bittere stem van de Belgen klonk ook 
nog even door het seminar van Seatrade, 
toen een woordvoerder van de redersge- 
meenschap van dit land er de aandacht 
van het gehoor op vestigde, dat de Belgen 
altijd om laad- en losrechten in 
conference-verband hebben moeten vech
ten. Dit verwijt gold eigenlijk net zo goed de 
Europese voorstanders van de Code als de 
tegenstanders en daarom zat Sager van 
West-Duitsland vermoedelijk driftig het 
hoofd te schudden, toen deze beschuldi
ging werd geuit.
Waarmee maar eens moet worden ge
zegd, dat nog altijd het directe eigenbe
lang de voornaamste drijfveer vormt voor 
welke beslissing dan ook.
Tenslotte is er nog een derde belangrijke 
groep, die haar betrekkingen tot de Euro
pese lijnvaarders moet herzien, wanneer 
de Code een feit wordt. Dat zijn de landen 
van het Oostblok, waarvan vooral de 
Sowjet-Unie op spectaculaire wijze de 
aandacht van de wereld heeft gekregen, 
vanwege haar politiek van vrachtonderbie- 
dingen om de cross-trades.
In principe behoeft hier niets te verande
ren; de Code is immers bedoeld voor het 
gedrag van de lijnvaartconferences en niet 
voor de outsiders en juist als zodanig be
drijven de Russen hun, wat wordt betiteld, 
oneerlijke concurrentie. Omdat de Russen 
ook wel inzagen, dat de Code voor hen met 
zich mee kon brengen, dat zij deze vrijbui
terij niet meer zouden kunnen volhouden,

hebben zij zich nooit met hart en ziel achter 
het ding opgesteld, ook al zullen zij dit uit 
politieke overwegingen nooit toegeven.
Nu de Code echter straks een feit wordt, is 
het twijfelachtig of zij buiten conference- 
verband hun beruchte dumping-politiek 
met evenveel succes kunnen voortzetten. 
De wereld van de outsiders is nog immers 
veel scherper afgebakend dan tot dusver 
het geval is geweest.
Hoe het ook zij, dit aspect is niet aan de 
orde gekomen in het betoog van de enige 
Russische inleider op het seminar in Brus
sel: Igor Averin, hoofd van de afdeling bui
tenlandse betrekkingen van het Ministerie 
van Scheepvaart van de USSR. Averin, die 
goed op de hoogte is van het wel en wee 
van de internationale scheepvaart, gooide 
het liever over de boeg van de goedkope 
vlaggen.
Zo keren wij terug tot het uitgangspunt: 
vroeg of laat staat de internationale 
scheepvaartwereld in het teken van de 
Gedragscode, die door sommigen liever 
een Praktijkcode wordt genoemd. Een 
einde is dan gekomen aan een tijdperk, 
waarin begrippen zoals vrije wereldhandel 
en vrije zee opgeld deden.
Het heeft velen moeite gekost om zich aan 
deze veranderingen te gewennen. Het is 
evenwel een geleidelijk proces geweest, 
dat zeker niet onverwacht van de ene dag 
op de andere een feit is geworden. Geluk
kig zijn de reders, en de Nederlanders ze
ker, mensen van de praktijk, die beseffen, 
dat wanneer zij zich nu niet bij de implica
ties van de Code neerleggen, straks kun
nen worden geconfronteerd met een situa
tie die nog veel ernstiger is. Onder deze 
wetenschap treden zij thans het nieuwe 
tijdperk tegemoet.

De J.
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DIRECT CALCULATION METHODS IN SHIP STRUCTURAL 
DESIGN*

by D. S. Aldwinckle, B.Sc., Ph. D.**

Summary
The need tor more rational structura l design m ethods is d iscussed together with Lloyd's R egister s ph ilosophy and recent deve lop
ments in p rovid ing  the marine industries with the technica l requirem ents for d irect calculation methods. It is exp la ined that with the help  
o f the Society's P rocedural Documents, in association with the Rules, gu idance and a framework are o ffered for the application o f 
com plex d irect calculation m ethods fo r the design and safety o f sh ips ' structures. The paper ends with suggesting  ways o f im proving  
the d irect m ethods by  taking advantage o f progress be ing  m ade in ship p roduction  technology.

1. Introduction
The sixties and seventies have seen a remarkable change in the 
size and complexity of ships’ structures. This change naturally has 
placed pressure on the published Rules of the Classification Socie
ties: as novel ship types, such as liquefied gas carriers, container 
ships, tankers and Ro-Ro ships evolved, the lim itations of these 
requirements have been exceeded.
Rules were revised accordingly, but it was recognised by the 
leading Classification Societies and certain sections of the industry 
that there was a need for direct calculation methods for the deter
mination of ships' scantlings. There was a need therefore to blend 
the codes of practice with a more rational design procedure (1 2 3). 
After several years' experience in applying direct calculation 
methods, supported by extensive research and development, 
Lloyd’s Register has published certain of them in what are termed 
Procedural Documents to complement the January 1978 Rules (4) 
(which have been revised and completely re-formatted in loose- 
leaf form).
These Procedural Documents cover the step-by-step approach, 
with guidance on such aspects as loading and stress values, to 
enable designers, builders and ship operators to use more rational 
direct calculation methods in their work as required.

Lloyd’s Register defines these methods as fo llows(5):
'A direct calculation method is defined as a technical or scientific 
approach, using basic principles and theory, to derive or verify the 
components of a design or operating procedure as an alternative 
or complementary approach to applying Rule methods in the de
sign or operation of ship structures’.
Operating procedures are intended to include shipboard systems 
such as cargo loading calculations of bending moments and shear 
forces as well as hull surveillance systems.
Most direct calculation methods require the speed and power of 
the digital computer to solve the complex mathematical equations 
and handle the data or matrices, e.g. strip theory approach for 
solving differential equations of motion, simultaneous equations 
for finite element structural analysis. Together with the appropriate 
theories, it is necessary, in order to maintain a uniform standard of 
strength for the Society’s classed fleet, to define the design criteria 
and their acceptable levels.
It is somewhat ironic that, at a time of recession in the shipbuilding 
industry, which may extend well into the 1980's, direct calculation 
methods are relatively more in demand. This is not surprising since 
designers and builders are anxious to:

* Paper read at the International Shipbuilding Symposium in Newcastle 
upon Tyne (9-11th May 1978).

** Development Unit, Hull Structures Department, Lloyd's Register of 
Shipping, London.

1. Apply their basic engineering skills and understanding of fun
damental principles to novel and complex concepts w ithin ma
rine technology and/or

2. Make their designs and building costs more competitive.
In the latter case some shipbuilders in various parts of the world 
have been quick to take advantage of the direct calculation ap
proach to optimise, as far as practicable, not only structural weight 
but also the production costs.
However, ’design for production’ as it is often termed is perhaps a 
short-sighted approach from an overall point of view since, in most 
cases, the structure is being designed and built for an intended life 
of at least twenty years. The reliability of the structure in service is 
therefore a major consideration especially with repair, m ainte
nance and out-of-service costs being so high for the shipowner. 
In satisfying the needs of the industries, Lloyd's Register has 
produced a hierarchy of documentation (see Fig. 1). This paper 
describes in further detail the philosophy, developm ent and con
tents of this facility, and discusses future developments and im
plementation of refinements in relation to the advances being 
made in ship production technology.
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fig. 1. Documentation structure.
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2. Structural adequacy and reliability
The design problem is essentially the extent to which the capability 
of the structure should exceed the imposed demands during the 
lifetime of the structure. This approach can be extended into a risk 
analysis covering ecology, but the effects of catastrophic failures 
due to operational or navigational errors are considered beyond 
the scope of this paper although the Classification Societies have 
naturally become involved in the structural implications.
Along traditional lines, the factor of safety is selected to give the 
required degree of safely for the design criteria considered. The 
whole process in deciding whether structural adequacy has been 
achieved involves the following four interrelated topics (66):
(A) Demand
(B) Capability
(C) Design criteria
(D) Factor of Safety
This is shown diagrammatically in Fig. 2. The capability will be 
determined by investigating one or more of the lim it states or 
modes of failure as shown in Fig. 3 (5). They may either take the 
form of damage, e.g. buckling, excessive deflection, or complete 
fracture, e.g. fatigue, lamellar tearing.
Usually the main design criteria are satisfied by working to a 
limiting stress which should not be exceeded for a specific load. 
Perhaps this is best explained by listing the main components of 
demand:
1. A still water or static stress due to gravity.
2. A low frequency wave-included stress due to normal ship mo

tions.

fig. 2. Generalised steps in direct calculation methods used in structural 
design or operating procedures.

j  L W I i l A i r  Of SlKUCTUWtj

»01 IM»OLVMO FHACHJBe J I INVOLVING FBAClOwi
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l oiFOMAPOWs] |  FAILUIt I I » H U «  |

fig. 3. Outline classification of limit states used in defining structural failure. 
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3. A high frequency hull vibratory stress due to
(a) steady state response, e.g. springing
(b) transient response, e.g. slamming or whipping. 

Occasionally1) a n d 2) are combined or, alternatively, just the static 
stress levels are chosen for the design criteria making due allow
ance for the expected values of the low and high frequency dyna
mic stresses.

3. Direct design methods and procedures
As implied in Fig. 2 no direct method is complete until the following 
are clearly specified:
1. Loading to be applied.
2. Theories or program numerical methods.
3. Modelling of method, e.g. Bonjean curves, hull form, added 

mass, finite element sizes for structural analysis.
4. Material and its mechanical properties.
5. Corrosion or typical wear-down rates.
6 . Chosen design criteria levels for safety required.

Lloyd's Register decided to convey the details of the main methods 
of analysis through the Procedural Documents rather than expand 
the Rule book because of the complexity and the large amount of 
technical particulars. These methods are required by the Rules in 
certain cases for the derivation of scantlings where Rule formulae 
do not exist, and may also be used for the design of alternative 
scantlings equivalent to those derived by Rule formulae.
Two types of Procedural Document exist:
1. Ship Type Procedural Documents (STPD)
2. Direct Calculation Procedural Document (DCPD).
The STPD describes for a particular ship the interrelation between 
Lloyd's Register of Shipping’s Rules (4), direct calculation methods 
and technical computer programs within Lloyd’s Register’s Plan 
Appraisal Systems for Ships (LR.PASS) (7). The standard proce
dures followed by the Society for plan approval of ship structures 
are outlined together with additional calculations required for cas
es involving novel features of hull design or designs outside the 
limitations of the Rules. Information is given on structural idealisa
tion, loading and design criteria levels.
The DCPD describes Lloyd’s Register's direct calculation methods 
intended for use in conjunction with the Ship Type Procedural 
Documents. While the task of the STPD is to identify the primary 
activities included in the design assessment of specific ship type, 
the Direct Calculation Procedural Document covers the more gen
eral areas of naval architecture and structural analysis which are 
detailed in several chapters.
Where designers wish to use their own methods for the design of 
ships’ structures a mechanism exists whereby Lloyd’s Register 
can accept them (5). In such cases a comparison is made with the 
Society's approach or results from model or full-scale measure
ments, at the various steps discussed above, but the comparison 
is intended to cover the acceptance of technical program systems 
and programs where they form part of the direct methods.

4. Ship type procedural documents
At the present time the following Ship Type Procedural Documents 
are available:
1. Bulk Carriers (Ref. 8 )
2. Container Ships (Ref. 9)
3. Oil Tankers (Ref. 10)
4. Ro-Ro Ships (Ref. 11)
Each document gives an outline flow chart for the whole approval 
procedure. The midship section and longitudinal strength assess
ment part of the chart for container ships is shown in Fig. 4 as an 
example. As well as indicating where the Rules and technical 
programs for the desk top computer (e.g. HP 9830A) and main 
frame computer (e.g. IBM 370/158) are involved, the charts clarify 
whether or not a direct calculation method is required by the Rules 
for the standard procedure in all cases. Where a direct calculation 
is not required by the Rules in every case for part of the structure in



fig. 4. Example flow chart for approval procedure for container ship.
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a particular ship, the method appears under additional calculati
ons’.
Further examples of the STPD for container ships are shown in 
Tables 1 and 2 in connection with the double bottom grillage 
calculations. Together they give the permitted stress levels and the 
buckling assessment details. For the more general aspects of 
these direct grillage calculations reference must be made to two 
separate chapters in the DCPD on grillages and structural stability 
respectively (see Section 5 of paper).
Recent developments by the Society on Ro-Ro ships have ena
bled the complex 3-D structural analysis problem (see example 
shown in Fig. 5) to be treated in most cases by grillage and frame 
calculations (1213). This is shown diagrammatically in Fig. 6 . The 
structural model of the Ro-Ro ship is loaded in both the upright and 
inclined conditions (usually 30° heel although an allowance can be 
made for the presence of roll stabilisation but in such cases the 
direct calculation of the inertial effects due to roll may be required). 
The Society arrives at the STPD permitted design criteria levels, 
such as those given in Table 1, after detailed consideration of 
many aspects. In particular, the results obtained by applying the

direct method are correlated with those from the following main 
areas:
1. Full scale measurements.
2. Damage analysis for ship type or nearest structural equivalent 

making use of the Society’s data base of damage records from 
Surveyor’s reports.

3. 3-D structural analysis control model (similar to Fig. 5) wher
ever possible.

5. Direct calculation procedural document
The first six chapters of the Direct Calculation Procedural Docu
ment (14) are as follows:
1. Loads for longitudinal strength.
2 . Grillages.
3. Plane frames.
4. Structural stability.
5. Bottom forward strength in relation to slamming loads.
6 . Impact loads and scantlings for holds partially filled with liquid. 
Each of these chapters is discussed below. Main features related 
to Rule requirements are also mentioned. In the main the DCPD is

fig. 5. 3-D Structural model for Ro-Ro-ship.
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Notes:
1. For details of extent of grillages see R.R. STPD.
2. (a) For the idealisation of the Upper Deck include half depth of side

structure between decks.
(b) For the idealisation of the 'A' Deck include half depth of side struc

ture above deck and total depth below deck. (For DTC include 
members below deck but replace members above by spring con
stants).

3. Longitudinal grillage members are longitudinal girders and/or lumped 
deck longitudinals and plating.

4. Where no pillar is fitted remove pillar support.

fig. 6. Typical deck and double bottom grillage idealisations (Ro-Ro- 
ships).
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T A B L E  2
DESIGN APPLIED STRESSES AH»  FACTORS OP SAFETY FOCI P U T E  BUCK L I NG ANALYSIS

»S ee  DCPO Ch.4)

ITEM

D.n. G irder Web

F lo o r  i t  wldhohl

POSITIONS FOn 
BUCKLING ANALYSIS

1. A d ja cen t  to  D({lkhua<l.

2. At  f i r s t  Manhole f r o m  
Buikhond.

3. At  Mldhold.

Ad jacen t  Lo S ide 
Ta nk.

At Contre L in e  (o r  
ad ja cen t  to  duct 
keo l  )

Eapty
Hold

F u l l
Hold

P.M|»ty
Mold

F u l l
Hold

ORIENTATION OP 
LOCAL X-AXIS

Lo n g i tu d in a l

L o n g ! tu d ln a l

T ran sve rse

Transverse

1050 M

3 8y T2

3 Sr  T2

T SL 
100

T SL 
100 t_

’ yb

F
DIJ

1.2

1.2

1 .2

S ide  S ho l l  
S t r in g e r

1. A d ja cen t  to  
Bulkhead

Doop
D ra f t

Hooled
L o n g l tu d ln a l 1050 Ms 

Z

Bui kliead 
Upper To rs io n  
Box

P l a t e  on T ra n s v e r s e  
s id o  o f  box

1.2

NOMENCLATURE

A -  Fac to r  o f  S a f e t y

DB

P la t o  d l M o n s l o n  In  l o c a l  x - d l r e c t l o n  

P l a t o  d lM c h s lo n  In  l o c a l  y - d l r e c t l o n  

Ac tu a l  s t i l l  w a te r  bonding Moment f o r  
g i v e n  lo ad  c o n d i t i o n  in  kNm

F lo o r  spnc lng  ( mm)

L o n g i tu d in a l  s p a c in g  (■ ■ )

F lo o r  th ickness  (xa)
G ird e r  th ic k n e ss  (* » » )  

draught  In metres

Hull  modulus a t  p o s i t i o n  under 
c o n s id e r a t i o n  (car*)

G r l l l a g o  shear f o r c e  a t  m ld - lon g th  
o f  p l a t e  panel where the s u b s c r ip t  A 
denotes  the typo  o f  g r i l l a g e  a n a l y s i s
in
s

Doubla Bo t l  obi 

8(du Sliol 1 

Bulkhead

NOTES: I .  A Denotes f u l l  p l a t e  s c a n t l i n g  u n c o r ro c t cd  f o r
c o r r o s i o n  a l low a n c e ,  i . e .  s c a n t l i n g  as  used in  
g r l l l a g o  a n a l y s i s .

2. A l l  o i l i e r  p l a t e  th lc k n o sse s  o r e  t o  bo reduced  by 
c o r r o s io n  a l low a n c e  ( a a )

3. Design a p p l i e d  s t r e s s e s  In N/aua^

where o o „ ere g r i l l a g e  bunding
s t r e s s e s  a t  mid long th  
o f  p l a t e

G„ -  Compress Ivo  s t r e s s  in f l a n g e  o f  
bulkhead t o r s i o n  box.

T "  Design  A p p l i e d  s t r e s s e s  
as d e f in e d  in  DCPD Ch.4

The abovo fo rsu la e  o n ly  a p p ly  when the »ember under 
c o n s id e r a t i o n  i s  u u s t i f f o n o d .  Whore l o n g i tu d in a l  
s t i f f e n i n g  I s  f i t t o d  then due c o n s id e r a t i o n ,  as 
shown, in  sk o toh ,  i s  to  bo g i v e n  t o  the d e t e r m in a t io n  
o f  s t r e s s e s  t o  be ndopted in  the  b u c k l in g  c a l c u l a t i o n  

a*b 0* 0xb OXI ƒ D1/0
unstikeknkii mkmiikii STIEEENED ME UIER

independent of ship type as it covers the more general and basic 
requirement of the direct calculation methods.
5 .1 Loads for Longitudinal Strength
The calculation of the hull g irder still-water and wave-induced (low 
frequency) vertical bending moment and shear force distributions 
is described. Some aspects considered are:
(a) Modelling of hull form, i.e. Bonjean data of hull offstets.
(b) Lightweight distribution. (Revised theory referenced for esti
mation of steelweight both longitudinally and transversely. Indivi
dual coefficients are given in the STPD for making certain light
weight estimates, and inertia and shear area distributions for hull 
girder.)
(c) Loading condition to be considered.
(d) Required data for submission.
(e) Limitations of calculation methods.
(f) Correlation factors involved for direct calculation of vertical 
wave-induced bending moment and shear force when ship para
meters, e.g. speed, proportions, exceed Rule limitations.
(g) Full range of technical programs involved (see Fig. 7 and Ref. 
15 for LR. SHIPS).
5.2 Grillages
Various grillage types are considered and they are numbered for 
easier cross reference in the STPD. These types are classified 
according to the part of the ship.

The main ones are:
A 1 Cargo tank speace.
B 1 Single skin bottom (centre tank).
B2 Double bottom with double skin side shell.
B3 Double bottom with hopper side tanks.
B4 Double bottom fore-end.
C1 Side (double skin).
D 1 Transverse bulkhead.
E 1 Single panel hatch cover -  single skin construction.
A sketch of the typical idealisation, global axes and constraints 
(see Fig. 8 for Type B2) followed by formulae for the geometric 
properties together with nomenclature are given for each grillage. 
Many programs are available within LR.SAFE (16) to carry out the 
structural analysis calculations. The three main areas comprise 
data generation, structural analysis and post-processing using as 
required drum plotters (e.g. CALCOMP) or flat bed plotters (e.g. 
KONGSBERG Type) or interactive graphics.
5.3 Plane Frame
Finite element sub-division, boundary constraints and application 
of loading are all treated and defined in a sim ilar way to those given 
for grillages. The Society’s interactive praphics equipment offers 
considerable help in this type of analysis (e.g. tanker transverse 
strength analysis) especially in the inspection and correction of the 
structural model and the facility to display the superimposed de
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fig. 7. Methods for deriving vertical Hull girder loads.

fleeted structure and stresses on the undeformed model (17). Pro
cedures allow for the buckling to be checked automatically for each 
plate panel.
5.4 S tructural Stability
Plate panels subjected to a combined stress system are treated 
using an interaction equation approach, see Table 3 (14). Stated 
corrosion rates and an allowance for man-holes, etc. are to be 
applied as stipulated.
Torsional buckling of symmetrical and asymmetrical built-up sec
tions is also covered.
The buckling requirements are only applied where scantlings are 
being verified or derived by direct calculations.
5.5 Bottom Forw ard Strength in relation to Slamming Loads. 
The Rules of the Society may require the scantlings of the bottom 
structure forward to be verified by direct calculation when the 
draught at the F.P. is less than 0.025LPP. It is also recommended 
that, if an owner is likely to maintain a high service speed in rough 
weather or has limited ability to increase the forward draught in 
adverse weather conditions, the direct calculations should be car
ried out to check the scantlings.
Slamming pressures are determined for irregular unidirectional 
seas C8). The following strenth assessment is involved:
1. Collapse strength of individual panels and stiffeners.
2 . Grillage analysis to investigate strength of supporting structure.
5.6 Im pact Loads and Scantlings fo r Holds Partially F illed with 
Liquids.
The Society's procedure fo r the assessment of boundary structur
es of partly filled tanks and holds is described in Chapter 6 of the 
DCPD. The calculations are divided into two steps: first, a pressure

distribution is obtained for the tank wall, and second, the strength 
of the structural components is compared with the applied loading. 
A method to estimate the increase in pressure due to liquid impact 
at and near tank corners, and a method to assess the reduction in 
wall pressure due to the presence of a wash bulkhead is also 
included. The strength assessment is based on safety against 
plastic collapse.

6. Future direct calculation methods
The foregoing has discussed the philosophy, development and 
presentation of the main direct calculation methods currently 
available from Lloyd’s Register. Together with the publication of 
the 1978 Rules, the new Procedural Documents are establishing 
the foundation for using the direct methods as a design approach 
for the 1980’s and beyond.
However, several aspects still require further development. The 
statistical analysis of the dem and/capability method ( ,9) continues 
to show great promise in moving towards a completely rational 
approach to structural safety, recognising that safety is not entirely 
deterministic. Many variations occur in the demand and capability; 
the random nature of the sea and loads and motions, the variation 
in the mechanical properties of the material o f construction inclu
ding welding and the minor dimensional inaccuracies of production 
are some of those which contribute to this.
It is apparent that further research and development is needed to 
study the effects of variation in constructional standards (20), such 
as dimensional control, malalignment, welding d is to rtion  and re
sidual stresses, on the capability of the structure. Traditionally, the 
Classification Societies’ Rules evolved through years of service
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DOUBLE BOTTO M  WITH  
DESCRIPTION DOUBLE SK IN  SIDE SHELL GRILLAGE TYPE

DATA GENERATION LRSPIN

TYPICAL ID EALISA TIO N  ■'

LONGITUDINAL BULKHEAD 
( IN N E *  SKIN)

LONGITUDINAL 
SIOE 

GIRDERS

•  CONSTRAINED GRIO POINT

Enforced rotation from LR.SHIPS or 10103 

®Enforced displacement’ (relative to D) from LR.SHIPS or 10103

G LOBAL AXES: C O N S T R A IN T S !

TYPE P O S IT IO N
C O N S T R A IN T  

(Component N ° )

Permanent Constraints
.

A ll Grid Points
.

1 , 2 , 6

A-B 4

Side A -D 3 , 4 , 5 *

Boundcry B-C 5 *

Constraints
Grid
Point C 3®

fig. 8. Idealisation and constraints for double bottom grillage analysis
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T A B L E  3 
P la te  B u ck lin g  In te ra c t io n  E q u a t io n s

Caso
No.

A p p l i e d  S t r e s s e s I n t e r a c t i o n  Equation S o lu t i o n L l n l ta
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* ed
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a

o r  p -  2 
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o r  p -  2 

w h ichever  the s n a l l e r

IIP9830 Program 10403 No l l n i t u

lb V °x b *  V ° y b ,T <».a^ b aV V - 0 < £ > a - 1
°od

< * * a * B , t , a * % H b a + 0  1
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ed
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o -  °8d

“ ° ' « J V - O 1
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4 0 » °  w.Tx* xb* « « b a+B. a><% >a+B, 4 ^ ) - 1

.  - v

a<Bxb2*BsZ> “ d

S t r i c t l y  o n ly  v a l i d  f o r  

a - I  but nay s a f o l y  be used 

f o r  a l l  a sp oc t  r a t i o s

3 0  .  °  T  y • yb*

-Ry+ / R  a * - » c n  2 * a  a>
°oc - i  - J£-------------------* ~ 3  -s - > d. i

a‘ \ b  «"a  >

S t r i c t l y  o n ly  v a l i d  f o r  

o - l  but nay s a f o l y  bo used 

f o r  a l l  a s p e c t  r a t i o s

For neonlng of synbols, see OCPD Ch. 4 .

experience, and the influence of imperfections in construction 
were present implicitly in the formulae. As the need for novel and 
specialised marine design continues it would appear that, where 
there is a dearth of service experience, more rational methods 
based upon the reliability approach are required to establish the 
safety factors or design criteria levels for the direct calculation

methods. Moreover, with the improved shipbuilding technology in 
the world, brought about by modern hardware, systems and quality 
control in the shipyards, it should be possible within the next 
decade to introduce the reliability approach as a direct calculation 
method for the design of certain scantlings to benefit both the 
shipbuilder and the shipowner.
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DE VERBREDING VAN HET SUEZ-KANAAL

Een stukje geschiedenis
Het idee om de Middellandse Zee en de Rode Zee door een kanaal 
met elkaar te verbinden, door de engte van Suez, is al 40 eeuwen 
oud.
Het eerste kanaal werd gegraven onder de regering van Senaus- 
ret III, Farao van Egypte, ongeveer 2000 jaar voor Christus. Hij liet 
de twee zeeën indirect met elkaar in verbinding komen via de Nijl 
en zijn zijtakken.
Dit kanaal is vaak verzand. Het is echter steeds weer geschikt 
gemaakt voor de scheepvaart door de Perzische koning Darius I 
door Ptolomeus II, door keizer Trajanus en door Amro Ibn El Ass. 
Het kanaal werd totaal verwaarloosd in een periode rondom 776 
na Christus toen Kalief Abu Gaafar Al Mansour regeerde.
Met het graven van het kanaal zoals het nu bekend is, werd 
begonnen op 25 april 1859 en de totale werkzaamheden eindig
den op 17 november 1869. Natuurlijk is nadien het kanaal steeds 
zoveel mogelijk aangepast aan de eisen die het scheepvaartver
keer stelt.

Enkele cijfers
De afstand van de boei op de Middellandse Zee tot aan de vuurto
ren van Port Said is 11 kilometer. Van de vuurtoren van Port Said 
naar Ismailia is het 78 kilometer en van Ismailia naar Port Thewfik 
is het 84 kilometer, waardoor gezegd zou kunnen worden dat het

door: Henk Jansen*

kanaal in totaal 173 kilometer lang is. De breedte over de water
spiegel is 200 meter.
De breedte tussen de boeien is 110 meter.
De kanaalbreedte op 11 meter diepte is 90 meter.
De diepte is 15 meter en de toegelaten maximale diepgang is 
11,58 meter. Schepen moeten door het kanaal varen met een 
snelheid die varieert tussen 11 en 15 kilometer per uur. Dit hangt af 
van de categorie en het tonnage van de betrokken schepen. 
Een schip heeft gemiddeld 15 uur nodig om het kanaal te passe
ren. Op het ogenblik kunnen de schepen tot 60.000 ton volledig 
geladen en to t 250.000 ton in ballast het kanaal passeren. Voor de 
nationalisatie van het kanaal bedroeg het aantal passerende 
schepen per dag gemiddeld 40.2. Dit werd in 1966 58.2 en in 1977, 
56. Het gemiddelde passerende tonnage bedroeg vóór de nationa
lisatie 317.000 ton per dag, in 1966 werd dit 751.000 ton en het 
getal voor 1977 is 600.000 ton Interessant ook is het gegeven van 
het aantal nationaliteiten die het kanaal passeerden. Voor de 
nationalisatie waren dit er 51, in 1966 waren het er 63 en in 1977 
zelfs 93.

Passage van de schepen
Het grootste aantal schepen dat ooit op een dag het kanaal pas
seerde was 84 en dat gebeurde op 9 maart 1958. Het grootste 
dagtonnage dat het kanaal passeerde, 1.4 miljoen ton, werd op 16

fig. 1 De '10 Ramadan’ die vroeger 'Tohotmos' heette en die IHC in 1955 bouwde onder de naam ’Louis Pemer’ IHC Holland
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tig. 2 Het opruimen van de wegdam, die in de oorlog door Israël door het 
kanaal was aangelegd

april 1977 genoteerd. Toen het kanaal in 1869 werd geopend was 
de maximale toegestane diepgang bijna 7 meter. In 1956 was dit 
bijna 11 meter en in 1966 werd een maximale diepgang genoteerd 
van 11,58 meter.
De schepen passeren het kanaal in convooien. Het eerste convooi 
vertrekt uit Port Said om 23.00 uur, het tweede convooi gat uit Port 
Said om 05.00 uur 's morgens en het derde convooi vertrekt uit 
Suez om 06.00 uur ’s morgens. Voor elk convooi gelden strikte 
regels op het gebied van de tijd van het binnenkomen van het 
kanaal, de snelheid en de afstand tussen de schepen onderling.
In het kanaal is slechts éénrichtingverkeer mogelijk. De convooien 
passeren elkaar door gebruik te maken van de ’by-passes’, die op
3 plaatsen in het kanaal bestaan. Bij Port Said over een lengte van
4 kilometer, bij Ballah over een lengte van 10 kilometer en in het 
grote Bitter Meer over een afstand van 7 kilometer. In de by- 
passes’ moeten de convooien die naar het zuiden gaan, ankeren.
De convooien naar het noorden, vaak geladen tankers, hebben 
dan voorrang.
Schepen boven de 300 ton zijn verplicht om gebruik te maken van 
de loodsdienst. Tankers en schepen met een gevaarlijke lading 
worden altijd beloodst. V ier loodsen begeleiden een schip van de 
eerste boei bij de haven van ingang tot aan de boei van de haven 
van uitgang.
In totaal zijn er 261 Egyptische loodsen in dienst van de maat
schappij.

Sluiting van Suez Kanaal
Door de oorlogshandelingen is het Suez Kanaal tussen 1967 en 
1975 gesloten geweest. Op 5 juni 1975 heropende president Mo
hammed Anwar El-Sadat het kanaal voor het wereldscheepvaart- 
verkeer. Een rapport van een conferentie over handel en ontwikke
ling van de Verenigde Naties, die op 16 oktober 1973 in Genève 
werd gehouden, schatte de verliezen die door het sluiten van het 
Suez Kanaal door de wereldscheepvaart waren geleden op 13 
miljard Amerikaanse dollars.

De verdere ontwikkeling
Ondanks het feit dat gedurende de sluiting de staf van de Suez 
Kanaalmaatschappij werkzaamheden verrichtte buiten de kanaal
zone, werden toch in die periode al plannen gemaakt voor een 
eventuele heropening van het kanaal. Daarbij werd rekening ge
houden met het snel veranderende patroon van de wereldscheep
vaart, speciaal in die periode en met de ontwikkeling van de 
komende jaren. De in 1966 gepubliceerde plannen werden in de 
loop der volgende jaren zodanig aangepast dat het Suez Kanaal 
geschikt zal worden voor schepen tot 260.000 dwt geladen en
300.000 dwt gedeeltelijk geladen en nog hoger voor schepen in 
ballast. De plannen worden nu in twee fasen uitgevoerd. tig. 3
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fig. 4 Nieuw in de baggervloot, die in het kanaal werkt, is de door IHC voor Dredging International (België) gebouwde ’Rubens’

De eerste fase
Met de eerste fase, die men hoopt in 1980 voltooid te hebben, is 
men direct begonnen na de heropening van het kanaal in 1975. 
Het is de bedoeling dat schepen met een toegestane diepgang van 
16 meter het kanaal kunnen passeren, dat wil zeggen dat schepen 
met 150.000 dwt het kanaal volledig geladen kunnen passeren. 
Tankers tot 250.000 dwt zullen gedeeltelijk geladen of in ballast 
door het kanaal kunnen.
Voor de financiering van dit project waren 1.150 miljoen U.S. dollar 
nodig en daarvan werden er 630 miljoen in de vorm van leningen 
uit het buitenland verkregen.
Uit Saoedi Arabië kwam 50 miljoen, de W ereldbank verstrekte 100 
miljoen, het Arab Fund for Economie & Social Development ver
strekte 41 miljoen, de Islamic Development Bank 12 miljoen, het 
Abu Dhabi Fund for Arab Economie Development 15 miljoen, het 
Koeweit Fund for Arab Economie Development 15 miljoen, het US 
Agency for International Development 25 miljoen, bilaterale hulp 
uit W est-Duitsland, Frankrijk en Engeland leverde 52 miljoen op 
en fondsen uit de Suez Kanaal organisatie leverden samen 100 
miljoen op. De lening van de Wereldbank draagt een rente van 
8 1/2%, geen van de andere leningen heeft een hoger rentepercen
tage dan 4. Een grote lening kwam van de Japan Overseas Deve
lopment Corporation Fund. Die leende aan Egypte 220 miljoen 
Amerikaanse dollars, in yens wel te verstaan, de eerste zeven jaar 
geen aflossing, rente 21/2%, totale aflossing in 25 jaar.

De werkzaamheden
De volgende werkzaamheden moeten verricht worden:
1) 95 miljoen m3 grond moet droog verzet worden. Daarvan was 
75%  tegen het einde van 1977 klaar.
2) Alle bochten in het kanaal moeten zodanig bewerkt worden, dat 
de straal van elke bocht niet m inder zal zijn dan 5.000 meter.
3) De beschoeiingen aan de oostelijke oever moeten, inclusief de 
bolders en andere hindernissen, verwijderd worden. Een nieuwe 
oevervoorziening van 144,5 kilometer moet gebouwd worden om 
het kanaal tot aan de tweede fase gereed te maken. Tegen het 
eind van 1977 was 45%  van dat werk voltooid.
4) Een aantal hindernissen die de uitvoering van het werk in de 
weg stonden, zoals de El Ferdanbrug, de landingsplaatsen van de 
Kantarrah veerboot e.d., moeten verwijderd worden.

5) Dan moet er een nieuwe by-pass gebaggerd worden in het 
noordelijk deel van het kanaal, die tot doel heeft de convooien naar 
het noorden door te laten. De nieuwe Port Said by-pass zal 18 
kilometer ten zuiden van Port Said beginnen en ten oosten van 
Port Fouad in de M iddellandse Zee uitkomen. De totale lengte zal 
19 kilometer zijn.
6) Een nieuwe oostelijke pier, met een lengte van ongeveer twee 
kilometer, moet geconstrueerd worden en een westelijke met een 
lengte van 500 meter om de nieuwe uitgang van de Port Said 
by-pass te beschermen. H iervoor zal verm oedelijk het door IHC 
Holland gebouwde hefeiland Stevin 73 gebruikt worden.
7) Dan zal er een nieuwe by-pass komen bij Deversoir, waar su
pertankers op weg naar het noorden kunnen ankeren. De lengte 
daarvan zal ongeveer 9'/2 kilometer zijn.
8) Voor de eerste fase moet er in totaal 556 miljoen m3 gebaggerd 
worden. Daarvan zal 132 miljoen m3 door de baggervloot van de 
Suez Kanaal maatschappij verwijderd worden, terwijl 424 miljoen 
m 3 uitbesteed is aan een aantal buitenlandse firm a’s en wel:
Maatschappij/Land milj. m3

Penta Ocean, Japan 211,2
Vianini, Italië 13
Unie van Baggerm ij’en, Frankrijk 28,55
Mitsui Harbour, Japan 49,5
Toa Harbour, Japan 27,2
KDH, Ned./Belg. 42,6
Vianini, Italië 52
De laatste 52 miljoen m3 hebben vooral betrekking op het bagge
ren van de nieuwe Port Said by-pass en op het moment dat deze 
gegevens werden verkregen, was het vrijwel zeker dat Vianini dit 
contract zou krijgen.
9) Vergroting van het aantal ligplaatsen in de haven van Port Said, 
om meer schepen te kunnen behandelen.
10) De aanschaf van materieel om ten dienste te staan van de 
scheepvaart.

Voorafgaande aan de hervatting van de scheepvaart had de 
maatschappij alle materieel dat nodig was om het verkeer te 
kunnen onderhouden weer in bedrijf gebracht en daarbij tegelijker
tijd voor een tegenwaarde van 60 miljoen Egyptische ponden
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nieuw materieel besteld. Het laatste van dat materieel zal eind 
1978 afgeleverd worden. Hierbij behoren een aantal loodsboten 
en dienstverlenende vaartuigen.
Dit alles betreft dus de eerste fase van het project dat men ver
wacht voor 1981 gereed te zullen hebben.

KDH
Onder deze naam werkt een combinatie van Dredging Internatio
nal uit België met de nieuwe IHC snijkopzuiger Rubens en HAM 
Holland met de nieuwe, eveneens in Holland gebouwde zuiger 
HAM 217  in blok K van het Suez Kanaal. Er moet in 33 maanden
42.600.000 m3 grond verzet worden. Aanvankelijk zou ook de Bos 
en Kaliszuiger Oranje komen meehelpen, maar het ziet er naar uit 
dat de Rubens en de HAM 217 het binnen de gestelde termijn 
kunnen klaren. In de eerste 3 maanden, met installatie en kinder
ziektes inbegrepen, was officieel al 3.820.000 m3 verwerkt!
Nu, na 5 maanden, is die produktie nog aanzienlijk groter gewor
den. Men werkt in continue arbeid.

De tweede fase
In het kader van de tweede fase, die alleen verdieping van het 
kanaal inhoudt, zullen tankers tot 260.000 dwt het kanaal volledig 
geladen kunnen passeren, waarbij een diepgang tot ruim 20 meter 
toegestaan is.

In het onderzoekcentrum van de Suezkanaalmaatschappij in ls- 
mailia wordt in een aantal laboratoria volop gewerkt aan een plan 
voor deze tweede fase. Men schat ervoor een bedrag van 700 
miljoen Amerikaanse dollar nodig te hebben. Verdere details over 
dit plan zijn tot nu toe nog niet bekend gemaakt.

Ahmad A. Ammar
Eind mei 1978 was Uw verslaggever de gast van de Suez Canal 
Authority (S.C.A.). Hij had een gesprek met Dr. Eng. Ahmad A. 
Ammar, directeur (director) van de Planning en Onderzoek afde
ling van de S.C.A., die ook de hierboven vermelde gegevens 
verschafte. Hij toonde de uitgebreide proefstands van het Onder
zoek Centrum in Ismailia, waar o.m. de gedragingen van 60.000 
tons tankers worden onderzocht. Men bestudeert de gegevens 
over de tijden die de grotere schepen nodig hebben om tot stil
stand te komen en hoe die met sleepboten te beïnvloeden zijn. De 
heer Ammar beschouwde vooral de windkrachten als een pro

bleem. Een 360.000 tons tanker in ballast kan een winddruk on
dervinden van 100 ton. Er zijn 3 sleepboten van elk 30 ton trek
kracht nodig om een schip te kunnen sturen. Onderzoekingen 
moeten uitwijzen wat hierbij beter is: slepen of duwen. Ook de 
problemen met de getijden (in de Rode Zee is 1 1/ï  meter tijverschil) 
zijn aanzienlijk. Als het schip niet in centerlijn vaart komen de 
problemen met de opstuwing. Vrij ver vóór een by-pass moeten al 
koerswijzigingen toegepast worden door de druk die vanaf de 
oever ontstaat. Maar de heer Ammar hoopt in zijn laboratorium alle 
testresultaten te kunnen uitwerken. Als we geen variabelen verge
ten, dan zullen de schaalproeven heel wat van onze problemen 
oplossen, aldus Dr. Eng. Ammar.

Heropening
Toen President Mohammed El-Sadat op 5 juni 1975 het kanaal 
officieel heropende, was het weer in dezelfde staat als vóór 1967. 
Maar men moest verder. Er moest in de eerste fase van de uitbrei
ding 556 miljoen m3 grond gebaggerd worden. Met eigen Egyp
tisch materieel zal daarvan 132 miljoen m3 verzet worden. De rest 
wordt gedaan door buitenlandse aannemers. In januari 1976 be
gon men met één buitenlandse zuiger en twee Egyptische. Nu 
werken er 9 zuigers van de SCA en 23 van andere aannemers. 
Eind augustus kwamen er weer drie zuigers bij.
Per dag wordt nu (eind mei 1978) een half miljoen m3 vaste stof 
verzet. Soms nadert dat weleens de 600.000 m3! Per dag! Men 
hoopt de totale eerste fase van de verbreding en verdieping van 
het Suez kanaal in juni 1980 voltooid te hebben. Men zit op 
schema, alhoewel de soms heel harde grond de aannemers wel 
eens parten speelt. Maar de nieuwe sterke zuigers met hun grote 
vermogens op de cutter slaan zich er wel doorheen.

Enkele grondgegevens
Van Noord naar Zuid gaande wordt de bodem  van het Suez 
Kanaal steeds harder. Voor Port Said wordt slib en fijn zand  
aangetroffen. Het eerste deel van het kanaal bevat eveneens fijn 
zand, gem engd met slib. Na El Kantara zand, waarin ten zuiden 
van het Timsah-meer voor het eerst dunne lagen kalk- en zand
steen voorkomen. Verder naar het zuiden lagen van hard gepakt 
zand, terwijl ook de lagen kalk- en zandsteen talrijker worden. 
Voor Suez tenslotte vindt men lagen klei, kalk- en zandsteen.

Bron: IHC Zeskrant, no. 7 -  juli 1978
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ZEEWATERBEHANDELING TEN BEHOEVE VAN OFFSHORE ACTIVITEITEN*

ZEEWATER INJECTIE
Het gebruik van zeewater voor het injecteren van olie-bronnen 
vereist filtratie; een filtratie die aan meer of minder stringente eisen 
dient te beantwoorden afhankelijk van de porositeit van het te 
injecteren rotsgesteente (fig. 1).

Deze eisen worden over het algemeen uitgedrukt in percentages 
van de hoeveelheid te verwijderen deeltjes (Coulter counter me
thode). Dit kan omvatten een 92%  tot 99%  verwijdering van deel
tjes groter dan 2 micron.

Teneinde deze resultaten te bereiken dient het filtratieproces te 
worden aangepast aan de concentratie van de gesuspendeerde 
deeltjes, een concentratie die gewoonlijk varieert met de plaats 
waar het zeewater wordt opgepompt bijv.:
0,1 -  0,2 mg/I in diepe Noordelijke zeeën
0,2 -  1 mg/l in diepe Tropische zeeën
1 -  2 mg/l in ondiepe zeeën, met pieken tot 20 mg/l
1 -  500 mg/l in kustwateren en riviermondingen
De filtratieprocessen variëren naar gelang de waterkwaliteit en
dientengevolge past Degrémont een drietal types installaties toe:
-  precoat kaarsenfilters
-  zandfilters met hoge filtratiesnelheid (diep bed filters)
-  auai m edia tmers
Onderstaand een korte beschrijving van deze filters:

Canon precoat filter
Dit filtertype wordt gebruikt voor:
-  directe filtratie van zeewater afkomstig uit diepe zeeën, welk wa
ter een kleine hoeveelheid gesuspendeerde stoffen bevat;
-  polishing van reeds vóór gefiltreerd water.

Dit filtertype heeft een tweetal specifieke voordelen ten opzichte 
van de conventionele precoat filters zoals:
-  hoge terugwassnelheid middels het snelle ontspannen van een 
gecomprimeerd luchtkussen en het omkeren van de waterstroom 
waardoor een goede verdeling van het waswater over de gehele 
lengte van de kaarsen wordt verkregen en het volume waswater 
aanzienlijk wordt verminderd.
-  het opbrengen van een aan de omstandigheden aangepaste 
precoatlaag waardoor z.g. diepfiltratie mogelijk is. Dit bespaart ca. 
30%  - 40%  aan precoatmateriaal vergeleken met de conventio
nele kaarsenfilters.

Zandfilters (diepfiltratie)
Deze filtertypes hebben als filtreermedium een fijn, homogeen 

Karakteristieken van het Cannon filter:

diameter
filtreeroppervlak 

in m2
capaciteit bij 

10 m/h in m3/h r

800 15 150
1100 26 260
1200 32 320
1300 40 400
1500 49 490
1600 58 580
1800 78 780

Fig. 1: Processchema zeewater injectie installatie 
1. Zeewater; 2. zandfilter met diepfiltratie; 3. vacuümontgasser; 4. pom
pen; 5. oliebron, 6. chloor electrolyse; 7. chlorinator; 8. coagulant; 9. 
schuimbestrijder; 10. sulfiet; 11. corrosiebestrijder; 12. bacterie bestrij
dingsmiddel.

zand. Ze worden teruggespoeld met lucht en water en daarna 
alleen met water gewassen.
Op deze filters zijn filtratiesnelheden van 15 - 40 m/h mogelijk 
(derhalve 1 5 - 4 0  m3/h r per m2 filter-oppervlak).

ü e  tm ratiesneineia worat geKozen naar gelang a e  gew enste  resul
taten en de aard  van het te filtreren water.
Zij worden gebruikt voor directe filtratie van relatief schoon water 
(diepe zeeën) en vervaardigd in een tweetal types:
-F D  type met enkelvoudig bed;
D2F type hetwelk een zg. bi-filter is met twee tegengestelde 
stromen te filtreren water; de afvoer van gefiltreerd water vindt 
plaats via een collector die zich midden in het zandbed bevindt. 
Deze laatste constructie vraagt minder ruimte doch vereist langere 
wastijden.

Karakteristieken zandfilters (diepfiltratie)

capaciteit
type diam. hoogte oppervl. 16 m/h 24 m/h

in mm in mm m2 in m3/h in m3/h

25 2500 4000 5 80 120
28 2800 4200 6 96 144
30 3000 4300 7 112 168
32 3200 4500 8 128 192
34 3400 4700 9 144 216
40 4000 5000 12,5 200 300
50 5000 5500 19 310 465

Dual media filters
Deze filters zijn voorzien van twee typen filtreermedia:
-  een medium met grove structuur
-  een fijnfilter medium waar diepfiltratie kan worden toegepast 

hetgeen bijzonder geschikt is bij zeer kleine verontreinigingen 
zoals b.v. micro-organismen en plankton.

* Ingezonden door Degrémont Holland B.V. Postbus 280 -  
3700 AG Zeist
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Met deze wijze van filtreren kan een grotere hoeveelheid gesus
pendeerd materiaal worden achter gehouden dan met een filter 
met slechts een filtermedium.
Deze filters worden gebruikt voor directe filtratie van sterk vervuild 
zeewater zoals bijvoorbeeld langs kusten wordt aangetroffen. 
Daarentegen is de terugwastijd van dit filtertype langer dan bij de 
gewone zandfilters terwijl tevens meer waswater benodigd is.

ONTGASSING
Ter bestrijding van corrosie, dienen zuurstof en C 02  (koolzuur) uit 
het zeewater te worden verwijderd. Bij water dat de normale om
gevingstemperatuur heeft, kan de ontgassing plaats vinden onder 
vacuüm of door methaan stripping. De vereisten zijn gewoonlijk: 
20 microgram/l bij warm water (25 - 30 gr C) of 30 tot 50 micro
gram/I bij koud water (8 - 12 gr C).
Restzuurstof kan worden verwijderd door gebruik te maken van 
natrium sulfiet.

Vacuüm stripper
Deze bestaat uit een vertikaal opgestelde kolom (fig. 2) waarin 1,2 
of 3 etages zijn aangebracht. Iedere etage ondersteunt een laag 
contactmateriaal en houdt een ontgassingsfase in.
Het aantal etages is relevant aan de hoeveelheid te verwijderen 
gassen en de vereiste rest concentratie.
Water wordt op het oppervlak van de contactmassa van de eerste 
etage versproeid, penetreert deze massa en wordt vervolgens 
opgevangen en over de contactmassa van de tweede etage ver
sproeid.
Ditzelfde gebeurt bij de derde etage.
Het ontgaste water wordt vervolgens in een voorraadtank die zich 
onder de laatste etage bevindt, opgevangen en naar hetgebruiks- 
punt verpompt.

Fig. 2: Vacuümstripper
1. Watertoevoer; 2. ontgast waterafvoer; 3. ontluchting; 4. reagent toevoer 
(indien noodzakelijk); 5. afvoer; 6. contact massa; 7. opslag ontgast water.

7

Fig. 3: Gas stripper
1. Watertoevoer; 2. sproeikop; 3. sproeiplaat; 4. geperforeerde draagvloer;
5. methaangas toevoer; 6. blower; 7. wateropslag; 8. afvoerpijp; 9. aanslui
ting niveau regeling; 10 handgat; 11. draaglaag; 12. contactmaleriaal.

Het vacuüm wordt verkregen:
-  door middel van vacuümpompen, een voor elke etage:

de capaciteit van deze pompen is gelijk doch de werkdrukken 
(vacuüm) variëren per etage;

-  door middel van ejector, een voor elke etage.
De ejectors worden of middels een pomp of middels stoom 
gevoed.

Het gehele systeem is voorzien van regel- en controle- 
instrumenten, afgestemd op dit speciale gebruik.

Gas stripper

De stripper (fig. 3) bestaat uit een vertikale tank waarin kontaktma- 
teriaal rust op een geperforeerde draagvloer.
Het te ontgassen water wordt versproeid boven deze kontaktmas- 
sa.
Het strippergas, dat geheel schoon dient te zijn en geen gassen 
mag bevatten die naderhand verwijderd dienen te worden, wordt 
onder de geperforeerde draagvloer ingebracht en verdeeld. Het 
stijgt in tegenstroom met het water naar omhoog en wordt opge
vangen in het bovenste gedeelte van de tank vanwaar het wordt 
afgevoerd.
Ook deze unit is voorzien van de benodigde meet- en regel- 
apparatuur.

Zeewaterelectrolyse en produktie van natriumhypochloriet
Teneinde bacteriegroei en vervuiling in de installaties te voorko
men, dient het water te worden gechloreerd.
Afhankelijk van de plaats waar het zeewater wordt ingenomen, is 
de vereiste dosis tussen de 0,5 mg - 2 mg/l C12.
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De benodigde hoeveelheid chloor kan worden verkregen door 
middel van electrolyse van het zeewater en hypochloriet produk- 
tie.

Basisprincipe
Het zeewater passeert de electrolyse apparatuur die met gelijk
stroom wordt gevoed. De hieruit voortkomende electro-chemische 
reacties produceren een verdunde NaCI 0 oplossing:

2 NaCI +  2H2O electrolyse — NaCI O + NaCI + H2O + H2 x

De concentratie van de oplossing is proportioneel aan de hoeveel
heid toegevoegde electriciteit zodat de produktie van NaC10 ge
makkelijk kan worden aangepast aan het verbruik hiervan.

Electrolysers
Het specifieke energieverbruik, uitgedrukt in kWh per kg chloor 
equivalent, hangt af van de efficiency van de electrolyse appara
tuur.

Degrémont heeft gekozen voor het type SEACLOR electrolyser 
dat 1 kg actief chloor produceert met een verbruik van 4 tot 4,5 
kWh indien gevoed met normaal zeewater (TDS =  total dissolved 
solids van 36 g/1 inbegrepen 28 g/1 NaCI bij een temperatuur van 
15 gr C).

1 0Jl
n 
T 6 T

8 f

■ h !f Ya

a
Fig. 4: Schema olieverwijdering
1. Vuil water; 2. zeef; 3. conditioneermiddeltoevoer; 4. coalescer; 5. rij- 
pingstank; 6 lucht of gas; 7 olietank; 8 olie; 9 waswaterslibafscheider; 10. 
gereinigd water.

Elke electrolyser bestaat uit een eental elementaire cellen die 
hydraulisch en electrisch in serie zijn geplaatst.

Het geheel wordt gemonteerd in een corrosie bestendige omman- 
teling waarvan één zijde transparant is.
Iedere elementaire cel bestaat uit bipolaire electroden. De kathode 
is vervaardigd van titanium, de anode is van het dimensioneel

Het CONOCO platform te Dubai. Dit platform is uitgerust met 3 stuks 750 mVhr vacuümstrippers.
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stabiele type zoals dit veel wordt gebruikt in de electro chemische 
industrie. De electrolysers worden geleverd met gelijkrichters.

O lieverw ijde ring
Het afvalwater heeft gewoonlijk een hoog zoutgehalte en een hoge 
temperatuur en is tevens verontreinigd met 0,5 tot 2 g/l geëmul
geerde koolwaterstoffen.
Dit water dient te worden gereinigd alvorens het weer in de zee 
wordt afgevoerd. De eisen voordekonsentratie van koolwaterstof
fen belopen van 10 tot 50 ppm.
De hoge temperatuur van het water en het gebrek aan ruimte, 
maken dat het gebruik van een flotatie-installatie ter verwijdering 
van de koolwaterstoffen niet mogelijk is.
Om deze reden is een nieuw proces ontworpen voor het ont-oliën 
namelijk middels up flow coalescentie.
De coalescer (fig. 4) omvat:

-  een rijpingszone alwaar een organische polymeer kan worden 
toegevoegd die als doel heeft de emulsie te breken;
-  een coalescentie zone met een oleophiel zandbed;
-  een lucht/water wassysteem.

Vergeleken met de conventionele apparatuur, biedt de coalescer 
de volgende voordelen:
-  het wassysteem en onderhoud van het coalescentiemateriaal is 
eenvoudig en betrouwbaar;
-  uitstekende eigenschappen bij de olieverwijdering (95 - 99%) 
met uiteindelijke concentraties van 5 tot 25 mg/l (afhankelijk van 
het type van de koolwaterstoffen);
-  weinig ruimte vragende equipment in verhouding tot de behan
deling (5 - 40 m/h);
-  teruggewonnen olie bevat minder dan 30%  water.

Eyes of the deep

A small unmanned and highly controllable submersible, armed 
with a battery of television cameras. This is ’SMARTIE' (Subma
rine Automatic Remote Television Inspection Equipment), develo
ped in Britain to provide undersea inspection in the poor visibility 
and hostile environments of the world’s oceans.
The craft has the shape of a thick disc about one metre diameter 
with an elliptical cross section giving good underwater mobility. It is 
driven by directional water jets from an electrically powered pump 
and has no propellers. It can operate to a depth of 300 metres. 
The craft is controlled by its own micro-computer interpreting 
manual control signals from a console on the surface. It is supplied

with power and control signals by an umbilical cable only five 
millimetres in diameter with video signals sent over the same cable 
in the opposite direction. In low visibility the on-board computer 
can accept input from the craft’s magnetic compass and gyro and 
can project an artificial navigation target’ that the operator can 
follow on his screen, even thouh the craft may be passing through 
an area of zero visibility.
SMARTIE can be held automatically in any position in fast cur
rents. The operator pushes a hold’ button and the computer com
pensates for disturbing forces keeping the vehicle in the required 
position. A similar technique is used to maintain a steady course 
and speed. More information from: MARTINE UNIT TECHNOLO
GY LTD., 3 Friars Lane, Richmond, Surrey TW9 1NL, England.
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Kwaliteitsproblemen van brandstoffen en smeermiddelen voor de scheepvaart 
en de C.E.C.1

door: Ir. G. W. van der Horst en Ir. J. W. A. Schrakamp

EEN EUROPESE ORGANISATIE

Vele jaren hebben gebruikers van scheepsdieselinstallaties, de 
bouwers hiervan en de leveranciers van aardolieproducten in 
goede samenwerking de problemen in deze grote en speciale 
motoren weten op te lossen.
Schaalvergroting, minder persoonlijke contacten en een alge
meen toenemend consumentenbewustzijn’ deden echter ons in 
deze kringen de behoefte ontstaan aan een onafhankelijke instan
tie, die objectief kwaliteitskenmerken en bepalingen voor aard
olieproducten kan opstellen en ontwikkelen zoals dit sinds vele 
jaren in de automotive’ wereld gebeurt.
Toen dan ook in november 1963 de 'Coordinating European 
Council for the Development of Performance Tests for Fuels and 
Lubricants', afgekort C.E.C., in Turijn was opgericht, werden 
hierbij eveneens de scheepsdieselmotoren betrokken,
Alvorens op de resultaten van dit laatste nader in te gaan, een 
enkele opmerking over de C.E.C. in algemene zin om duidelijk te 
maken hoe deze organisatie functioneert.
Aan de C.E.C. nemen deel gebruikers van verbrandingsmotoren, 
motorfabrikanten, olieproducenten en onafhankelijke organisa
ties.
Het doel is om, in onderling overleg, te komen tot een door elk van 
de partijen aanvaarde serie testmethoden, die het gedrag van 
brandstoffen en smeermiddelen vastleggen en kwalificeren. Hier
onder eveneens begrepen het aanpassen van de testmethoden 
wanneer ontwikkelingen in motor- of olie-industrie dit wenselijk of 
nodig maken. In dit geheel vormen milieueisen en de daaruit 
voortvloeiende wettelijke voorschriften van een groot aantal rege
ringen een factor van nog steeds toenemend belang.
De C.E.C. werkt nauw samen met andere internationale Organisa
ties op aanverwante gebieden, waaronder de 'Coordinating Re
search Council’ (C.R.C) in de Verenigde Staten van Amerika, die 
model stond voor de C.E.C. en, aanzienlijk langer, soortgelijke 
doelen nastreeft. De C.E.C. richt zich echter speciaal op Europese 
eisen en bedrijfscondities, die nogal belangrijk van de Ameri
kaanse kunnen verschillen. Een voorbeeld van dit laatste is de 
algenoemde aandacht voor smering van scheepsdieselmotoren 
welke op residuale brandstof lopen. De problemen op dit gebied 
worden behandeld in de 'Projectgroepen' CL 11 en CL 16 die 
betrekking hebben op respectievelijk langzaamlopende (Kruis- 
hoofdjmotoren en op middelsnellopers (medium speed motoren). 
Enige tijd geleden verscheen een rapport over de activiteiten van 
genoemde projectgroepen, dat hieronder in verkorte vorm zal 
worden weergegeven2).

Activiteiten van de Scheepsdiesel ’Project Groups' en hun 
achtergrond
Vrijwel direct na het oprichten van de C.E.C. werd een speciale 
werkgroep ingesteld die zich bezig hield met problemen op het 
gebied van de scheepsdieselsmering. Het daartoe gevormde 
'Sub-Committee' stond onder voorzitterschap van een vertegen
woordiger uit de scheepvaartwereld, terwijl verder de meeste mo- 
torbouwers, een aantal oliemaatschappijen en onafhankelijke or
ganisaties vertegenwoordigd waren.
De eerste taak was het voorstellen van een algemeen aanvaard
bare testmotor en het ontwikkelen van passende testmethoden, 
daar deze niet bestonden voor de in scheepsmotoren toegepaste 
olieproducten.
Al snel bleek evenwel, dat een algemeen aanvaarde 
laboratoriummotor voor de scheepssector niet te vinden is, waar
mee ook het ontwikkelen van een testmethode werd opgeschort.

Als oorzaak kan aangegeven worden, dat scheepsmotoren in 
type, afmetingen en bedrijfscondities, onderling te zeer uiteenlo
pen. Verder staat een motor die qua afmetingen in een laborato
rium nog algemeen toepasbaar geacht mag worden voor het uit
voeren van, in tijd en kosten, verantwoorde proeven te ver van de 
werkelijke scheepsmotor af, om uitspraken te doen die significant 
zijn voor alle condities waaronder aan boord gewerkt wordt. 
Deze ietwat teleurstellende bewustwording van bij enkelen aan
wezige vermoedens, maar nu door alle partijen aanvaard, leidde 
niet tot opheffing van het Sub-Committee. In tegendeel, het bevor
derde de openhartige bespreking van de probleemgebieden tus
sen de vier betrokken hoofdgroepen. Toen tengevolge van interne 
reorganisatie de Sub-Committee’s werden vervangen door Pro
jectgroepen, werd het werk in de eerder genoemde 'Project 
Groups’ CL 11 en CL 16 voortgezet.
Het belang van dit alles wordt pas goed duidelijk wanneer men 
bedenkt, dat de C.E.C. het enige internationale forum is, waar op 
'neutraal' terrein, kenmerken en eisen besproken kunnen worden 
tussen gebruikers en producenten van motoren en olieproducten, 
waar 'concurrenten' met inachtneming van de regels die de con
currentie nu eenmaal stelt, hun specifieke technische ervaring 
kunnen bijdragen in eigen en in algemeen belang. De inbreng die 
onafhankelijke wetenschappelijke instituten hierbij kunnen heb
ben, is vaak van niet te onderschatten waarde.
De nadruk op het belang van zo’n centraal forum wordt nog verder 
versterkt door het feit dat scheepsvoortstuwingsinstallaties moe
ten functioneren onder niet of moeilijk nauwkeurig controleerbare 
condities op wereldwijde basis, wat de probleemanalyse nog eens 
extra moeilijk maakt.
Het goed en economisch functioneren van een scheepsmotor 
berust op het juiste evenwicht tussen een groot aantal factoren. 
Wordt het evenwicht verstoord, dan zijn de resultaten onbevredi
gend of kunnen kosten veroorzakende defecten optreden. De 
oorzaak van zo’n verstoring kan door de direct betrokkene vaak 
moeilijk of niet worden aangegeven, omdat hem onvoldoende 
(achtergrond) informatie ter beschikking staat. Hierbij kan gesteld 
worden dat, voor zover het smeermiddelen en brandstoffen be
treft:
Scheepvaartmaatschappijen  hun conclusies en ad hoe oplossin
gen veelal moeten baseren op te weinig gevallen, met een te grote 
geografische verspreiding, om tot algemeen geldende conclusies 
te komen waar het smering en verbranding betreft. 
Motorbouwers uitgebreide informatie hebben over de invloed van 
bedrijfscondities, kwaliteit en intensiteit van onderhoud, op het 
gedrag van diverse smeermiddelen. Maar dit alleen voor zover het 
door hen zelf gebouwde motortypen betreft.
Oliemaatschappijen een goed overzicht hebben, hoe verschil
lende motortypen reageren onder moeilijke omstandigheden plus 
een indruk hoe de ’machinekamerhuishouding’ het gedrag van 
smeermiddelen en brandstoffen kan beïnvloeden. Dit alles echter 
vrijwel alleen voor zover het eigen olieproducten betreft.
Uit het hierboven opgemerkte moge duidelijk zijn dat juist in dit 
opzicht de C.E.C. kan helpen en helpt door het al eerder ge
noemde neutrale forum te bieden waar al deze deelinformatie 
samen komt en verwerkt kan worden. Door selecteren en' her
groeperen vanuit verschillende gezichtshoeken kunnen de ’Pro
jectgroepen’ een waardevolle compensatie leveren voor het ont
breken van die zozeer gewenste, maar vooralsnog niet te bereiken 
handelbare testmotor plus procedure. Hiermee kan dan, welis
waar langs een omweg, toch een zekere mate van objectieve
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kwaliteitswaardering van de toegepaste olieproducten verkregen 
worden, die practische waarde heeft.
Om een indruk te krijgen van de onderwerpen waaraan in de loop 
der jaren aandacht is besteed, volgt hieronder een overzicht.

LANGZAAM LOPENDE KRUISHOOFDMOTOREN
(Proj. Group CL 11)

A. Effectiviteit van cylinderoliën
1. Testmotoren en procedures
Toen duidelijk werd dat een algemeen aanvaarde en bruikbare 
testmotor voor cilinderolie op boven reeds aangehaalde gronden 
niet bereikbaar was, werd een overzicht gemaakt van de proefmo- 
toren welke bij de diverse oliemaatschappijen in gebruik zijn om in 
de eerste fase van de smeerolie ontwikkeling, laboratorium infor
matie te verstrekken. Dit omvatte 13 motoren met hun testproce- 
dures en werd in september 1970 uitgegeven; een bijgewerkt 
overzicht is in overweging. Nogmaals kwam duidelijk naar voren, 
hoe alleen praktijkproeven uiteindelijk een verantwoord waar
deoordeel kunnen geven.
2. Rating procedures
Het eenduidig kwalificeren en kwantificeren van de gevormde 
afzettingen bij inspectie van proefresultaten, is van groot belang. 
Voor snellopende motoren (destilaat brandstof!) bestaan een aan
tal redelijk bevredigende procedures. Bij gebruik van zware 
brandstof, speciaal in kruishoofdmotoren, is de spreiding groot en 
wordt interpreteren en vergelijken moeilijk. Aanzienlijke aandacht 
is hieraan besteed op basis van het C.E.C. Rating System3. Vor
deringen zijn al gemaakt, ervaring wordt opgedaan en uitgewis
seld, meer uniformiteit in het beoordelen, ook van proeven aan 
boord van schepen, hoopt men te bereiken.
3. 'Bolnes-C lub'
Uit het onder A-1 genoemde overzicht blijkt dat voor de eerste 
stappen in het olieontwikkelingswerk, relatief veel 3-cilinder Bol
nes 190 motoren met drukvulling in gebruik zijn. Deze kleine 
kruishoofdmotor geeft duidelijk het verschil aan tussen separate 
cilindersmering en spatsmering, maar is toch niet voldoende re
presentatief voor alle facetten van het bedrijf in de grote scheeps
motor. Daar bij het gebruik als olietestmotor een aantal speciale 
eisen en wensen t.a.v. ontwerp en standaardisatie naar voren 
komen die nogal sterk afwijken van wat voor een gewone produc- 
tiemotor noodzakelijk is, hebben de gebruikers van deze Bolnes 
motoren zich verenigd in de ’Bolnes-Club’ om hun ervaringen u itte  
wisselen en hun wel zeer specifieke eisen t.a.v. productie, etc., 
uniform naar voren te kunnen brengen.

B. Systeemolie en krukascorrosie
Het plotseling optreden van systeemolieverzuring eventueel ge
volgd door krukascorrosie, kwam in het begin der zestiger jaren 
nog voor. In Nederland is toen de mogelijkheid onderzocht meet
apparatuur te maken, die abnormale toename van hetzuurgetal in 
een vroeg stadium registreerde, om erger te voorkomen. De ont
wikkeling van (alkalische) gedoopte systeemoliën en de snelle 
acceptatie hiervan aan boord hebben het probleem doen verdwij
nen, waarop genoemd onderzoek gestopt is.

C. Het ’laag zwavel probleem’, een realiteit?
Gedurende de laatste 20 jaar is sterk verhoogde slijtage en 'scuf- 
fing’ geconstateerd wanneer bij gebruik van hoog alkalische cilin- 
deroliën (60 è 70 TBN) brandstof met laag zwavel (lager dan 0,5%
S) werd gebunkerd. In 95, misschien wel 99%  van de gevallen 
die op deze combinatie liepen, werd echter geen enkele moeilijk
heid ondervonden. Ook kwam het nogal eens voor dat slechts 
enkele van de cilinders het euvel vertoonden. De C.E.C. heeft 
deze ontwikkeling nauwlettend gevolgd en uit de veelal verwar
rende informatie een beeld trachten op te bouwen o.a. via een 
enquête, waaraan 18 scheepvaartmaatschappijen en 8 motorfa- 
brikanten deelnamen. Het mechanisme dat bij optreden van het 
probleem een rol speelt is nog steeds niet volledig duidelijk. Het

ziet er naar uit, dat bovengenoemde combinatie niet de enige 
beslissende factor is, maar wel de balans kan doen uitslaan naar 
de verkeerde zijde wanneer al een aantal factoren ongunstig sa
menwerken. Er zijn verschillende theorieën, die het verschijnsel 
trachten te verklaren maar geen ervan doet dit voldoende volledig. 
Ook dit wijst erop dat meer factoren een rol spelen, waaronder 
verbrandingssnelheid en thermische belasting genoemd moeten 
worden. Hoewel van de laatste 24 maanden geen gevallen bekend 
zijn, neemt men toch aan dat het weer op kan treden en blijft men 
aandringen op het ontwikkelen van een cilinderolie, die zowel bij 
brandstoffen met hoog als laag zwavel gegarandeerde bescher
ming biedt.

D. Inloop procedures en het verdere slijtagegedrag
Gedurende de discussies over het laag-zwavel probleem kwam 
de invloed van goed inlopen op het verdere slijtagegedrag van ci- 
lindervoeringen nog eens duidelijk naar voren. Daar hierover nog
al verschillende opvattingen heersen, leek het goed een overzicht 
te maken van procedures die door de verschillende fabrikanten 
worden voorgeschreven. Publicatie kan tegemoet worden gezien.

’MEDIUM SPEED’ MOTOREN (Proj. Group CL 16)
A. Gebruik van residuale brandstoffen wel of niet mogelijk?
1. Overzicht van praktijkervaring
Met de introductie van middelsnellopende motoren als hoofdmo
tor, ook voor de grotere schepen, werd het belangrijk vastte stellen 
of deze motoren zonder moeilijkheden op residuale brandstof 
(bunkerfuel), zoals gebruikt in kruishoofdmotoren, kunnen lopen. 
Een objectief beeld was moeilijk te krijgen. De C.E.C. startte 
hierover in 1969 een enquête, die door 18 motorfabrikanten en 5 
gebruikers beantwoord werd. De verkregen informatie was vaag 
en liet in het midden of er ook werkelijk op residuale brandstof van 
zware kwaliteit gevaren werd, dan wel dat men dacht dat het wel 
zou kunnen. In 1973 werd daarom een nieuwe enquête gehouden, 
met meer specifieke vragen, 5 gebruikers gaven informatie over 
18 motortypen. Het bleek dat een aanzienlijk aantal motoren op 
residuale brandstof liep, echter van aanmerkelijk lichtere (betere) 
kwaliteit dan door de motorfabrikanten als toelaatbaar gespecifi
ceerd en normaal wordt gebruikt in de langzaamlopende motoren. 
In combinatie met matig alkalische smeeroliën, waren de resulta
ten in het algemeen bevredigend.

2. Ontwikkeling van testprocedures voor beproeven van smeero
lie
Ook bij de laboratoriumbeproeving van smeermiddelen voor 
medium-speed motoren, lopend op residuale brandstof, is nog 
geen algemeen aanvaarde standaard testmotor en procedure 
aanwezig.
Daarom werd:
-  Een overzicht gemaakt van de in gebruik zijnde testmethoden. 
Omdat de interpretatie van deze proeven en hun correlatie met de 
praktijk tot het specifieke ervaringsgebied van het betrokken labo
ratorium behoren, bleek het niet mogelijk tot standaardisatie te 
komen. In Engeland werd door het Institute of Petroleum getracht, 
met 4 referentieoliën, eenheid te brengen, ookdeze poging faalde.
-  De Duitse C.E.C. organisatie (DKA) heeft sinds 1973 een pro
cedure in ontwikkeling op een M.W.M.-motor,type KD12E, waarbij 
residuale brandstof wordt gebruikt. Hoewel de methode goede en 
stabiele resultaten geeft, blijkt in vergelijking met de motoren aan 
boord, nog onvoldoende differentiatie tussen smeeroliën van ver
schillend type te bestaan. Het ontwikkelingswerk hieraan wordt 
voortgezet. Gelijktijdig wordt elders getracht om te zien onder 
welke condities de resultaten van de veel voor dit werk gebruikte 
Caterpillar 1 -G motor, ook op residu lopend, in correlatie met de 
praktijk te brengen zijn.
-  Getracht wordt de eerder genoemde C.E.C. ’Rating Methode', 
zinvol in te voeren bij het beoordelen van de resultaten van proe
ven op medium-speed motoren, om standaardisatie en onderlinge 
vergelijkbaarheid van methoden te bevorderen.
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B. Lage belasting -  een eigentijds probleem?
Voorafgaande aan het instellen van een onderzoekgroep in 1975, 
werd verondersteld dat langdurig bedrijf op lage belasting en/of 
toerental tot problemen zou kunnen leiden bij medium-speed mo
toren met drukvulling. Een hiertoe ingestelde enquête leverde 
weinig tastbare resultaten op. Een daarop volgend contact met 4 
Westduitse motorfabrikanten maakte duidelijk dat het vormen van 
overmatige afzettingen in inlaat- en uitlaatkanalen kan optreden 
onder boven aangehaalde condities, wanneer er een grote overlap 
tussen in- en uitlaatklepopening is. De gebruikte smeerolie blijkt 
hierop niet van invloed te zijn. Besloten is daarop de activiteiten 
van de ingestelde onderzoekgroep op te schorten tot blijkt dat, na 
een eventuele constructie wijziging, de smeerolie alsnog een bij
drage levert.

DE SCHEEPSDIESEL, ZIJN TOEKOMST EN DE C.E.C.
Uit bovenstaande opsomming moge blijken dat de C.E.C. sinds de 
oprichting actief geweest is op het terrein van inventarisatie en 
standaardisatie waar het olieprodukten voor scheepsdiesels be
treft. Dat de resultaten hiervan voor vele scheepseigenaren, die de 
totstandkoming van de projectgroepen (CL 11 en CL 16) hebben 
bevorderd.teleurstellend zijn geweest kan gedeeltelijk toege
schreven worden aan verwachtingen die mogelijk te hoog gesteld 
werden in verhouding tot de moeilijkheden die in dit gebied wel 
bijzonder groot zijn en die buiten inspanning ook tijd vragen om 
overwonnen te worden.
Ook zal hierop van invloed geweest zijn dat de C.E.C. hier duidelijk 
tekort geschoten is in het ruchtbaarheid geven aan de positieve 
resultaten, die wel bereikt werden.
Hoe het ook zij het valt ernstig te betreuren, dat de interesse aan 
gebruikerszijde zo minimaal is. Dit geldt te meer omdat hun im

mense, maar verspreide ervaring de hoofdvoedingsbron zou kun
nen zijn voor actuele en vooral praktisch gerichte activiteiten van 
de C.E.C. Activiteiten, die eenmaal gebundeld met die van de 
andere deelnemers in de Projectgroepen dienstbaar gemaakt 
kunnen worden aan de scheepvaart als geheel, uiteindelijk ook in 
economisch opzicht.
Steeds zwaarder wordende condities, o.a. vermindering van 
brandstofkwaliteit zullen ook in de toekomst aanvallen blijven doen 
op de zozeer gewenste en ook vereiste efficiency van de machine
kamer, waarbij een goede en weloverwogen beheersing van de 
smeerolie- en brandstof huishouding een belangrijke rol spelen. 
Hier ligt een nieuw en ruim werkterrein.
De bijdrage die de C.E.C. van zijn Contribuanten vraagt in ruil voor 
de informatie die gegeven kan worden, is in dit licht gezien een 
bijzonder lage premie tegen moeilijkheden die een gevolg kunnen 
zijn van onvoldoende informatie over verbranding en smering.

1. Met Nederland werken samen in de C.E.C. de volgende 8 Westeuro- 
pese landen: België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Spanje, West- 
Duitsland, Zweden en Zwitserland.
Nederland is van het begin af hierin vertegenwoordigd via het 'Nederlands 
Nationaal Comité Motorproeven, Smeerolie en Brandstoffen’, afgekort 
N.N.C., ook werken diverse Nederlandse experts mee in de 'Project 
Groups’, die technische onderwerpen in detail behandelen. Meer informa
tie hierover en over het in 1963 onder auspiciën van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs opgerichte N.N.C. wordt gevonden in de volgende num
mers van 'De Ingenieur’; nr. 18 (1-5-1964) pg. A268, Nr. 16 (19-4-1968) 
pg. A225 en Nr. 32 (13-8-1971) pg. A561.
2. Het complete rapport in de Engelse taal kan schriftelijk aangevraagd 
worden bij de secretaris van het N.N.C., ir. Y. A. Kuipers, Suzannaland 
352 2591 JR Den Haag.
3. Methode C.E.C. M-02-T-70, verkrijgbaar bij het N.N.C. secretariaat.

Kustsleepboot ’Condor’

Op 23 augustus j.l. vond de oplevering 
plaats van de kustsleepboot 'Condor’, 
welke sleepboot werd gebouwd door de 
Deltawerf te Sliedrecht in opdracht van de 
Ballast Nedam Group te Amstelveen.
De hoofdafmetingen van het schip zijn: 
Lengte: 20.68 mtr Breedte: 6,58 mtr 
De voortstuwing geschiedt door 2 GM mo
toren van elk 600 pk, totaal 1200 pk.
Als generatorset is een 100 pk DEUTZ mo
tor aanwezig.
Verder is het schip uitgerust met een hy
draulische stuurmachine, hydraulische an- 
kerlier, hydraulische kaapstand en een 
hydraulische kraan voor het laden van ma
terialen op het achterdek.
De nautische uitrusting bestaat uit: 
radar, echolood, VHF, radio zend- en ont- 
vangapparatuur, kompas etc.
Alle hutten, kombuis, stuurhut enz. werden 
voorzien van airconditioning en verwar
ming.
Om het schip overal ter wereld te kunnen 
inzetten werd het gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas alsmede met certificaat 
van Scheepvaartinspectie.
Alle beproevingen werden tot volle tevre
denheid van de opdrachtgeefster en de 
classificatiebureaus uitgevoerd.
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Johanna Jacoba -  de eerste sleepzuiger voor zeer zware grondsoorten

door K. Brouwer’

j o h a n n a  j a c o b a

fig. 1 Johanna Jacoba' tijdens de baggercyclus

Sinds 1970 ontwierp en bouwde IHC Holland niet minder dan 59 
sleephopperzuigers. De gemiddelde laadruim inhoud van deze 59 
zuigers is 3140 m3. Het ligt dan ook voor de hand dat het Neder
landse aannemingsbedrijf Materieel Exploitatie Maatschappij 
Breejenbout te Overveen ter versterking van haar vloot baggerma- 
terieel een sleepzuiger bestelde die qua laadruiminhoud het 
breedste werkterrein zal kunnen bestrijken. De nieuwe sleepzui
ger van Breejenbout heet Johanna Jacoba  en heeft een laadruim
inhoud van 3250 m3.
De sleephopperzuiger heeft in betrekkelijk korte tijd overal ter 
wereld toepassing gevonden. Tot 1960 waren er slechts enkele 
zuigers van dit type werkzaam. Wel bouwde IHC zeer veel statio
nair werkende hopperzuigers (in totaal meer dan 150). Maar sinds 
die tijd heeft de sleepzuiger zich ontwikkeld tot een baggerwerk- 
tuig met een breed terrein van toepassingen. Het toenemende 
scheepvaartverkeer -  in grootte en aantal -  vereiste bredere en 
diepere vaarwegen. Het werktuig bij uitstek voor het verwezenlij
ken van deze doelen is de sleephopperzuiger. Het is immers het 
enige type dat vrijvarend werkt en daarom zo uitermate geschikt is 
voor werkzaamheden in wateren die onderhevig zijn aan getijbe-

weging en zeegang en daar waar geen belemmeringen aan het 
scheepvaartverkeer mogen of kunnen worden opgelegd. Een an
der voordeel van de sleepzuiger is dat dit schip een eigen laadruim 
bezit. De afvoer van het gebaggerde materiaal is eenvoudig. Men 
heeft de keuze uit storten via de bodemopeningen in dieper water 
of het aan de wal persen voor het ophogen van terreinen.
Nog een voordeel van de eigen voortstuwing is de mogelijkheid om 
dit baggerwerktuig overal ter wereld te kunnen inzetten. Op eigen 
kracht vaart het schip van het ene werkterrein naar het andere. 
De grote mobiliteit van de normale sleepzuiger houdt echter ook 
een enkele beperking in. De reactiekrachten tijdens het baggeren 
-  dus op de krachten die ontstaan bij het contact tussen sleepkop 
en bodem -  kunnen alleen worden geleverd door de voortstuwing 
van het schip. Dit in tegenstelling tot verankerde of op palen 
werkende baggerschepen.
Daardoor is de normale sleepzuiger beperkt in het baggeren van 
de grondsoorten en kunnen alleen slib, los gepakt zand en grind 
zonder meer goed worden verwerkt. Harde en cohesieve grond
soorten zoals hard gepakt zand en klei kunnen met normale sleep- 
koppen vrijwel niet worden gebaggerd. Enige verbetering werd in 
het verleden bereikt door het treffen van diverse voorzieningen

" IHC. Holland
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fig• 2

aan de sleepkop, zoals het aanbrengen van tanden of vaste mes
sen en/of spuiters. Deze sleepkoppen geven slechts een matige 
produktie en leiden tot hoge, sterk fluctuerende trekkrachten in de 
zuigbuis.

De 'actieve' messenkop
Om ook in deze cohesieve grondsoorten toch een acceptabel 
economisch rendement van de sleephopperzuiger te bereiken, 
heeft het MTI (het researchinstituut van IHC Holland) voor dit doel 
een speciale sleepkop ontworpen, de zogenaamde actieve mes
senkop. Dit is een sleepkop waarin een ronddraaiende messen- 
kooi is aangebracht.
Door de draaiing van de messen en de sleepbeweging van het 
schip snijden de messen dunne schilletjes van de grond af (zie 
figuur 2) met een min of meer driehoekige doorsnede. Deze graaf- 
methode komt overeen met de verspanende bewerking van een 
mantelfrees. Daarmee is meteen het grote verschil aangegeven 
met de sleepkop met vast mes. Hierbij wordt namelijk continu een 
dikke schil gesneden zoals met een kaasschaaf gebeurt.
Door de grote schildikte ontstaat de kans op een nogal onregelma
tig bagger- en transportproces.
De snijkracht en daardoor ook de trekkracht aan de sleepkop met 
een vast mes is aanmerkelijk groter en dus ongunstiger dan bij een 
sleepkop met ronddraaiende messenkooi. Dit is van groot belang 
in verband met de beperkte reactiekrachten die een sleephopper
zuiger kan opwekken.
Een prototype van de zogenaamde actieve messenkop met hy
draulische aandrijving is in diverse uitvoeringen door het MTI aan

fig. 3 Het lossen van het laadruim met gebruik van spuiters

een uitgebreide beproeving onderworpen. De proeven zijn ge
daan op twee verschillende grondsoorten, namelijk plastische 
keileem en gepakt zand.
De produktie van de actieve messenkop in keileem bleek aanzien
lijk hoger te zijn dan van een conventionele sleepkop met vast 
mes. Maar niet alleen in keileem, ook in het gepakte zand was de 
produktie van de actieve messenkop groter dan van de conventio
nele sleepkop.
Bovendien bevestigden de proeven dat de trekkracht aan de ac
tieve messenkop geringer is en veel kleinere fluctuaties vertoont 
dan de trekkracht aan de conventionele sleepkop met vast mes. 
De vermogensconsumptie van de messenkooi was in alle gevallen 
redelijk te noemen. De Johanna Jacoba  is de eerste sleepzuiger 
die kan worden uitgerust met deze 'actieve' sleepkoppen.

HET SCHIP
De Johanna Jacoba  is een dubbelschroef schip met een lengte 
over alles van 104 meter. De zuiger is gebouwd in de overdekte 
scheepsbouwhal van IHC Smit te Kinderdijk.

Voorschip
In het voorschip bevindt zich de pompkamer en een machineka
mer die door een waterdicht schot van de pompkamer is geschei
den. Twee baggerpompen worden aangedreven door elektromo
toren met een vermogen van 1430 kW (1960 pk) elk.
Behalve voor het normale zuigbedrijf kunnen de pompen ook 
gebruikt worden voor het aan de wal persen van de lading. Een 
complete walpersinrichting is geïnstalleerd. Ter verhoging van de 
manoeuvreerbaarheid is een boegstraalinrichting ingebouwd.

Middenschip
Naast de pompkamer bevindt zich het laadruim. Hierin kan maxi
maal 3250 m3 worden geladen bij een draagvermogen van 5890 
ton. De overvloei is instelbaar, zodat mengsels van verschillend 
soortelijk gewicht maximaal kunnen bezinken. In de bodem van 
het laadruim zijn 2 rijen van 10 standaard IHC bodemschuiven 
aangebracht. Dit door IHC gepatenteerde bodemschuivensys- 
teem met opblaasbanden kenmerkt zich door een eenvoudige en 
zeer robuuste constructie. Langsscheeps schuivende bodem- 
kleppen hebben als voordeel dat ze niet onder de scheepshuid 
uitsteken, waardoor ook in ondiep water kan worden gelost en 
waardoor geen beschadigingen kunnen optreden tengevolge van 
scheepsbewegingen. In het laadruim bevinden zich bovendien 
qeen obstakels waardoor cohesieve grondsoorten beter lossen. 
Tenslotte bevinden zich op dekhoogte geen bewegingsmechanis- 
men, waardoor meer ruimte beschibaar is voor dekwerktuigen. 
Het bewegingsmechanisme van de bodemschuiven bestaat per rij 
uit 2 hydraulische cilinders, één in het voorschip en één in het 
achterschip, waarmee de rij schuiven wordt geopend en gesloten. 
Beide bewegingen worden positief uitgevoerd, dat wil zeggen dat 
aan de rij schuiven zowel bij openen als sluiten wordt getrokken. 
Voor de afdichting wordt gebruik gemaakt van speciaal vervaar
digde rubber opblaasbanden.
In het laadruim van de Johanna Jacoba  is verder een waterspoel- 
inrichting gemonteerd. Het gebruik hiervan is vooral van belang bij 
het lossen van zeer cohesieve materialen. En dat kan bij deze 
zuiger nogal eens voorkomen. Want het is de eerste sleepzuiger 
die kan worden uitgerust met de actieve sleepkoppen’. De twee 
zuigbuizen met een diameter van 750 mm kunnen, afhankelijk van 
de te baggeren grondsoort, afwisselend worden voorzien van 
normale IHC sleepkoppen of van IHC sleepkoppen met roterende 
messenrol. Tijdens de proefvaart van de Johanna Jacoba 
en ook tijdens de eerste werkzaamheden in de monding 
van de Jade bij Wilhelmshaven is gebleken dat dit typfe sleep
kop aan de verwachtingen beantwoordt. Ondanks veel ver
ontreiniging van de zware klei bleek de actieve sleepkop goed te 
werken. De krachten op de messen tengevolge van het raken van 
metalen verontreinigingen zijn zeer groot en veroorzaken bescha
digingen aan het materiaal. Zware klei werd echter goed verwerkt.
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Voor het eerst in de geschiedenis werd in die grondsoort met dit 
type baggerwerktuig een goede produktie behaald.
Een rijdende portaalkraan met een hijsvermogen van 15 ton be
strijkt de pompkamer, het laadruim en de zuigbuizen en sleepkop- 
pen.

De brug

Op de brug is voor het vaarbedrijf een complete range navigatie 
apparatuur geplaatst, waaronder gyrokompas, echolood en login- 
stallatie.

Achterschip
In het achterschip bevindt zich de hoofdmachinekamer met daar
boven werkruimten, verblijven en een zeer ruime brug.
De twee hoofdmotoren zijn van het fabrikaat Bolnes en hebben elk 
een vermogen van 1720 kW (2352 pk) bij 600 omw/min.
Aan de achterzijde drijven zij elk een verstelbare Lips schroef aan 
en aan de voorzijde elk een generator die het vermogen levert voor 
de baggerpompaandrijving. Een geluiddichte cabine aan de voor
zijde van de machinekamer bevat de bedieningslessenaars en de 
schakelborden.
Het hulpvermogen bestaat uit:
-  2 diesel-generator sets van 315 kW (432 pk)
-  1 diesel-generator set voor havenbedrijf van 42 kW (58 pk)
-  2 dieselmotoren van 340 kW (464 pk) voor aandrijving van de 

hydromotoren
-  1 dieselmotor van 36,5 kW (50 pk) voor aandrijving van de 

noodhydraulische pomp.

De airconditoned accommodatie omvat 19 tweepersoonshutten 
en 4 eenpersoonshutten. Hierdoor is het mogelijk continue in 
bedrijf te zijn, ook in de tropen. fig. 5 Jack box
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Ook de bediening van de boegstraalinrichting bevindt zich op de 
brug. Voor het baggerbedrijf zijn twee belangrijke units geplaatst. 
Ten eerste de bedieningslessenaars. Deze zijn zeer overzichtelijk 
opgesteld in een uitstekende erker aan de voorkant van de brug. 
Vanaf zijn zitplaats heeft de baggerbaas een volledig overzicht 
over alle aanwijsinstrumenten, zoals voor:
-  concentratie
-  snelheid
-  opbrengst
-  lading
-  diepgang.

Bovendien kan hij vanaf die plaats alle handles, knoppen en scha
kelaars bedienen voor het gehele baggerbedrijf, zoals voor:
-  zuigbuizen
-  bodemschuiven
-  walpersinrichting
-  AMOB-installatie
-  deiningcompensator, etc.
In het verleden moest de baggerbaas veel aandacht besteden aan 
de deiningcompensator. De draad van de sleepkoplier loopt over 
een schijf die is gemonteerd boven aan een verticaal geplaatste 
hydraulische cilinder.
Teneinde maximaal de deining te kunnen compenseren moet 
deze cilinder steeds in de middenstand staan. Voorheen moest de 
baggerbaas dit realiseren door elke afwijking te corrigeren door 
middel van hijsen of vieren van de sleepkoplier. Reeds enige jaren 
geleden heeft IHC hiervoor een automaat ontwikkeld, de sleepkop- 
lierautomaat, die ook op de Johanna Jacoba  is geïnstalleerd. 
Aan de deiningcompensator zijn zes magneetschakelaars beves
tigd, die de stand van de compensator aan de automaat doorge
ven. Op het moment dat de automaat gedurende enige tijd een 
afwijking uit de middenstand registreert, krijgt de sleepkoplier een 
commando 'vieren’ of 'hijsen’. In de automaat kan een tijdsfactor 
worden ingesteld waarbinnen (nog) niet wordt gereageerd. Met 
behulp van meldingslampjes wordt de stand van de deiningcom
pensator op de automaat zichtbaar gemaakt, alsmede of er een 
commando 'vieren' of 'hijsen' is gegeven.
Bij een automatische sleepkoplierbediening kan de baggerbaas 
zijn hele aandacht besteden aan het behalen van een maximale 
produktie.
Verder is aan boord van de Johanna Jacoba uitgebreide appara
tuur geïnstalleerd uit het pakket van Hewlett Packard. Dit bestaat 
o.a. uit:
-  multiprogrammer
-  calculator met geheugen
-  4-kleuren plotter
-  printer
Alle relevante gegevens van de navigatie en het baggerproces 
worden hiermee verzameld en continu geregistreerd. Bagger
baas, navigator en indien gewenst de inspecteur van de opdracht
gever hebben voortdurend een overzicht van de gang van zaken 
en kunnen op grond daarvan beslissingen nemen tot wijziging van 
het proces. Met de toepassing van dit systeem wordt een belang
rijke stap gezet op de weg naar de automatisering van het bagger
proces aan boord van sleephopperzuigers.

Hg. 6 Actieve zuigkop

Gegevens 
Naam
Opdrachtgever

Bouwwerf 
Lengte over alles 
Lengte tussen loodlijnen 
Breedte 
Holte
Diepgang op baggermerk 
Laadruiminhoud 
Draagvermogen 
Diameter zuigbuizen 
Vermogen voortstuwing 
Vermogen pompen 
Snelheid geladen
De bouw van het schip geschiedde volgens de voorschriften van Bureau 
Veritas voor de klasse 13/3 E 4". Haute Mer, Drague porteuse de déblais.

Bron: IHC Ports and Dredging.

: Johanna Jacoba 
: Materieel Exploitatie Maatschappij 

Breejenbout, Overveen 
: IHC Holland 
: 104,00 m 

98,00 m 
: 17,50 m

6,95 m 
6,23 m 

3250 m3 
5890 ton 

: 750 mm
: 2 x 1720 kW (2 x 2352 pk)
: 2 x 1430 kW (2 x 1960 pk)
: 12,8 knoop
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
W  TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 

(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorstel voor lezingen en evenementen seizoen 1978/1979

Modern ship salvage*
door mr. C. A. Sinclair, C. Eng., F. I. Mar.
E., Head of the Salvage Association, Lon
don
5 okt. (do) Rotterdam

Scheepsbinnenhuisarchitectuur; kleur 
en fleur in het interieur
door G. de Jong, Interieur architect 
CONOSHIP, Groningen
12 okt. (do) Groningen

Discussieavond over het onderwerp: 
Waarom is de Nederlandse Scheeps- 
bouwindustrie niet meer concurrerend 
ten opzichte van het buitenland?
13 okt. (vr) Amsterdam

Mijnenbestrijdingsvaartuig**
Spreker(s) nader op te geven.
17 okt. (di) Delft voor de afdeling Rotter
dam

Viering IVe lustrum van de afdeling 
Groningen
17 nov. (vr) Groningen.

’Alphaprom’ Alphanumeriek bewa
kingssysteem voor machinekamer- en 
koelinstallaties
door P. G. Kempers, directeur CSI, Vlaar- 
dingen
23 nov. (do) Rotterdam
24 nov. (vr) Amsterdam 
28 nov. (di) Groningen

Scheepsontwerp**
Spreker(s) nader op te geven
14 dec. (do) Rotterdam
15 dec. (vr) Amsterdam 
19 dec. (di) Groningen

Nieuwjaarsbijeenkomsten
3 jan. (wo) Rotterdam
4 jan. (do) Groningen

Some recent offshore conversions*
Spreker van IME (nader op te geven)
18 jan. (do) Rotterdam
19 jan. (vr) Amsterdam 
25 jan. (do) Groningen

Technische aspecten van de rationali
satie in de bedrijfsvoering aan boord 
van schepen**
Dagbijeenkomst op 13 februari (di) te Delft.

Onderhoudsvoorspelling aan de hand 
van trillingsanalyse
door ir. C.A.J. Tromp, Lector aan het Kon. 
Instituut voor de Marine te Den Helder
22 febr. (do) Rotterdam
23 febr. (vr) Amsterdam 
27 febr. (di) Groningen

Ro-Ro veerschepen
door J.R. Madiol, oud-Chef Technische 
Dienst Noordzee Veerdiensten
22 mrt. (do) Rotterdam
23 mrt. (vr) Amsterdam 
29 mrt. (do) Groningen

VERENIGINGSNIEUWS 

Afdeling Amsterdam
De heerir. J. W. Brand heeft zijn functie van 
secretaris van het afdelingsbestuur over
gedragen aan de heer S. de Nobel.

Voorafgaande aan de bijeenkomst op 13 
oktober wordt in de Hogere Zeevaart
school voor Scheepswerktuigkundigen te
15.00 uur een Tentoonstelling over 
Scheepvaart en Voortstuwing geopend 
ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van de scholen.
Leden en introducé s zijn daarbij van harte 
welkom.

PERSONALIA
Ir. H. Janssen t

Op 10 augustus 1978 overleed, tijdens zijn

vakantie in Italië, op 52-jarige leeftijd de 
heer ir. H. Janssen, in leven leraar 
Scheepsbouwkunde aan de Hogere Tech
nische School te Dordrecht.
De heer Janssen was ruim 28 jaar lid van 
onze vereniging en w ierf veel van zijn leer
lingen aan als (junior) lid voor de vereni
ging.

NIEUWE OPDRACHTEN

Diepteverdichtingswerktuig voor Oos- 
terschelde Stormvloedkering.
Onlangs is het contract getekend voor de 
bouw van een speciaal ontwikkeld diepte
verdichtingswerktuig, dat zal worden inge
zet voor de verkrijging van een goede fun
datie voor de later te plaatsen pijlers van de 
Oosterschelde stormvloedkering.
In aanwezigheid van functionarissen van 
de Rijkswaterstaat, die eigenaar wordt van 
het werktuig, is het contract getekend door

Schottel voortstuwers
door ir. O. Bussemaker, adjunct-directeur 
Schottel Nederland B.V., Den Haag
19 apr. (do) Rotterdam
20 apr. (vr) Amsterdam 
24 apr. (di) Groningen

Tankcleaning by crude washing*
Spreker van IME (nader op te geven)
17 mei (do) Rotterdam

NB
Het programma is voorlopig. Wijzigin
gen en aanvullingen kunnen nog wor
den verwacht, o.m. wordt een tweetal 
excursies voorbereid in het najaar 1978 
en voorjaar 1979

*Lezingen in samenwerking met het In
stitute of Marine Engineers (Nether
lands Branche)
"Lezingen in samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs en het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap ’Wil
liam Froude'.

de Oosterschelde Stormvloedkering Bouw 
’Dosbouw v.o.f.’ en Boele's Scheepswer
ven en Machinefabriek b.v.
Dosbouw treedt namens het Rijk op als 
opdrachtgeefster van Boele’s Scheeps
werven en Machinefabriek bv te Bolnes. 
De bouwtijd van het werktuig, waarmee 
een bouwsom van ƒ 32.050.000,—  is ge
moeid, bedraagt 12 maanden. De opleve
ring zal geschieden in september 1979. 
Vanaf dat tijdstip zal het schip gedurende 
een aantal jaren de ondergrond van de 
Oosterschelde, die te slap is om voldoende 
draagvermogen te leveren, onder en aan 
weerszijden van de toekomstige Storm
vloedkering compacteren.
Het schip is in nauwe samenwerking met 
Rijkswaterstaat en Dosbouw ontwikkeld 
door het Bureau voor Scheepsbouw in 
Bloemendaal.
Alle proefnemingen werden uitgevoerd 
door het Scheepsbouwkundig Proefstation

S. en W. -  45ste jaargang nr. 20 -  1978 567



te Wageningen.
Nadere gegevens over het schip  
De hoofdafmetingen van het verdichtings- 
werktuig zijn 68.25 x 32,90 x 5,50 meter 
(I. x b. x h.). Op dit werkschip, dat een pon
tonvorm heeft, komt een portaalconstructie 
met 4 trilnaalden. Vanaf de waterlijn tot de 
top van deze portaalconstructie meet het 
vaartuig 56 meter.
Het werktuig beschikt voor een exacte po
sitionering over 8 ankers met een liercapa- 
citeit van 55 en 80 ton. Het zal ook in storm 
buiten blijven liggen. Het geïnstalleerd 
vermogen bedraagt 4000 pk.
Aan boord is dagaccommodatie voor 20 
personeelsleden, die per vlet zullen wor
den aangevoerd. Daarnaast zijn er nog 
twee 2-persoonshutten.
Trilnaalden
De vier trilnaalden worden gemaakt uit 
hoogwaardig staal en hebben een diame
ter van 700 mm. Door middel van lucht- en 
waterdruk kunnen deze naalden gelijktijdig 
tot 35 meter diep de bodem worden inge
dreven. Zij staan op onderlinge afstand van
6,5 meter (h.o.h.) in de lengte richting van 
het verdichtingsschip.

TEWATERLATINGEN

’Yolanda’
Op 5 augustus 1978 is met goed gevolg 
tewatergelaten het vrachtschip 'Yolanda', 
bouwnummer 276 van Scheepsbouw- en 
Reparatiebedrijf Gebr. Sander B.V, te 
Delfzijl bestemd voor Heer E. H. Roelfs te 
Maasdam.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,50 m, 
breedte 14,00 m, Holte 4,50/6,85 m.
In dit schip wordt één Deutz motor, 4-tact, 
enkelwerkend, type RBV8M545 met een 
vermogen van 1760 pk bij 500 omw/min. 
geïnstalleerd.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor klasse: I 3 /3  E 
►i« Haute mer Glacé lil pour T = 4,458 m.

'Delf borg’
Op 25 augustus 1978 is met goed gevolg 
tewatergelaten het vrachtschip 'Delfborg' 
bouwnummer 359 van Amels B.V. 
Scheepswerf en Machinefabriek te Mak- 
kum, bestemd voor Wagenborg Scheep
vaart B.V. te Delfzijl.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,50 m, 
breedte 16,50 m,holte 10,00 m.
In dit schip worden 2 Nohab Polar motoren, 
4-tact, enkelwerkend van het type F 212 
V-B 750 met een vermogen van 2 x 1850 
pk bij 750 omw/m in., geïnstalleerd.
Voorts 1 Nohab Polar van het type F 24 RD 
750 met een vermogen van 715 pk bij 750 
omw/m in. en 1 Scania Vabis van het type 
DS 1101 MO 1 met een vermogen van 204 
pk bij 1500 omw/min.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: 
I 3 /3  E >ï< Haute mer Ice class IA.

'Maya'
Op 30 augustus 1978 is met goed gevolg 
tewatergelaten het koelschip 'MAYA', 
bouwnummer 394 van B.V. Nieuwe Noord 
Nederlandse Scheepswerven te Gronin
gen, bestemd voor Zeerederij 'Holland- 
Brabant' B.V. te Rotterdam. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,57 m, 
breedte 14,00 m, holte 8,00/5,35 m.
In dit schip wordt één Deutz motor, 4-tact, 
enkelwerkend van het type SBV6M540 
met een vermogen van 3000 pk bij 600 
omw/min., geïnstalleerd.
Het koelschip M AYA’ is een ’zusterschip’ 
van de schepen 'JAN WILLEM', 'Laura 
Christina’, en 'INCA', van dezelfde werf. 
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse:
I 3 /3  E +  Haute mer +  R.M.C. AUT-OS.

'Herman Bodewes’
Op 8 september 1978, werd bij Bodewes 
Scheepswerven B.V. te Hoogezand, een 
tot de ’NESCOS’ Scheepsbouwcombinatie
B.V. behorende werf, het m.s. 'HERMAN  
BODEWES', te water gelaten.
Het onder bouwnummer 533 gebouwde 
schip is bestemd voor Rederij Westerha- 
ven te Hoogezand.
De hoofdafmetingen van het schip zijn als 
volgt: lengte loodlijnen 75,00 m, breedte
15.00 m , holte 8,80 m. deadweight 3800 ton . 
Voortstuwing: dieselmotor MaK 2400 pk. 
Het laadgerei bestaat uit 4 laadbomen van 
30 ton hefvermogen.

'Nedlloyd Bangkok’
Op 15 september j.l. werd op de werf van 
Van der Giessen-De Noord N.V. te Krim
pen a.d. IJssel het m.s. N edlloyd Bangkok 
met goed gevolg tewatergelaten.
De doopplechtigheid geschiedde door me
vrouw M. H. van Aardenne-Eerligh, echt
genote van de minister van Economische 
Zaken.
Enige gegevens van het schip: lengte tus
sen de loodlijnen 165,00 m; breedte 27,10 
m; holte tot bovendek 16,00 m; diepgang
10.00 m; draagvermogen 22.500 ton; la- 
dingcapaciteit ca 35.400 m3; containerca- 
paciteit 646 T.E.U.; hoofdmotor: 
Schelde-Sulzer 7 RND 76 M, 16.800 pk.

PROEFTOCHTEN
’Valkenier’
Op 23 augustus 1978 heeft met goed ge
volg proefgevaren het vrachtschip 'VAL
KENIER', bouwnummer 1013 van B.V. v/h 
Scheepswerven Gebr. van Diepen te W a
terhuizen, bestemd voor B.V. Scheep
vaartmaatschappij 'Marlot' te Rotterdam. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 72,29 m, 
breedte 15,50 m, holte 7,55/5,75 m.
In dit schip werd één MaK motor van het 
type 8 MU 453 AK met een vermogen van 
2800 pk bij 600 omw./min., geïnstalleerd. 
Het schip werd gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse:
I 3 /3  E »1« Haute mer.

'Expansa II’
Op 23 augustus 1978 heeft met goed ge
volg proefgevaren het vrachtschip Ex
pansa II, bouwnum mer208 van Barkmeijer 
Stroobos B.V. te Stroobos bestemd voor 
Rederij Expansa te Heerenveen. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 59,976 m, 
breedte 10,70 m, holte 5,10 m.
In dit schip werd één 4-tact, enkelwer- 
kende Caterpillar motor van het type D399 
TA PCTA-SWAC met een vermogen van 
1125 pk bij 1225 omw./min. geïnstalleerd 
Het schip werd gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: 13 /3  E 

Haute mer.
’Stella Procyon’
Op 15 september heeft de officiële proef
vaart en overdracht plaatsgevonden van 
het bij Tille Scheepsbouw B.V. te Kootster- 
tille gebouwde m.t.s. 'Stella Procyon’. Het 
schip is gebouwd voor Rederij Theodora
B.V. te Rotterdam. Deze tanker zal worden 
ingezet voor het vervoer van bitumen en 
chemicaliën volgens de klasse IMCO II. 
Het schip is gebouwd onder toezicht van 
Bureau Veritas en Scheepvaart Inspektie 
en heeft de volgende hoofdafmetingen: 
lengte o.a. 83,60 m, lengte l.l. 75,00 m, 
breedte o.s. 15,60 m, holte 7,75 m, diep
gang 6,61 m, laadvermogen 4550 ton,la
ding tankinhoud 4550 m3, ballastcapaciteit 
1214 m3, M.D.O. en gasolie cap. 302 m3, 
drinkwatercap. 50 m3.
De voortstuwing geschiedt door een Deutz 
hoofdmotor type RBV 6M 540 van 2500 pk 
bij 600 omw/min, gekoppeld via een Vul
kan elastische koppeling en een Tacke 
tandwielreduktiekast aan een vaste 
schroef. De verwachte geladen snelheid is 
11,75 kn.
De inbouw van de machinekamerinstalla- 
tie, de ladingpompen en leidingen en de 
ladingverwarming zijn uitgevoerd door de 
machinefabriek D. E. Gorter te Hooge
zand, terwijl de elektrische installatie is 
verzorgd door Herman G. Eekels, even
eens te Hoogezand.
Het schip is verder voorzien van uitge
breide nautische- en communicatieappa
ratuur zoals: 2 radars, girokompas, auto
matische piloot, radiotelefonie en 
telegrafie, radiorichtingzoeker, marifoon 
en echolood.

VERKOCHTE SCHEPEN
’Jovo’
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company, Rotterdam, is het Li
beriaanse motorkustvaartuig Jovo, eigen
dom van Saguaro Shipping Co. Monrovia 
verkocht naar St. Lucia, W est-lndië, 1.565 
ton laadvermogen, gebouwd in Groningen 
in 1958, uitgerust met een M.A.K. hoofd
motor van 1.150 pk., waarmede een snel
heid van 101/2 mijl behaald wordt.
De overdracht heeft inmiddels te Rotter
dam plaatsgevonden en het schip is her
doopt in Hourico met als thuishaven 
Castries, St Lucia.
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