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N A A R  EEN  E U R O P E E S  Z E E H A V E N  BELE ID

In N ederland heeft m en zich de laatste 
twee jaar steeds m eer vertrouw d gem aakt 
m et de gedachte, dat er in wezen geen 
sprake m eer kan zijn van een goed func
tionerend zeehavenbeleid, als aan de be
tekenis en ontw ikkeling van de Belgische 
zeehavens voorbij w ordt gegaan. D it 
geldt m et nam e voor de belangrijkste 
haven, Antwerpen, die van oorsprong al 
in fysieke zin, m aar sinds de Benelux 
unie ook in econom ische zin, deel u it
m aakt van één grote eenheid. D e tijd 
waarin men deze zaken nog niet zo ruim  
en juist zag, en er de voorkeur aan gaf 
elkaar bij alle mogelijke gelegenheden 
in de wielen te rijden, of elkaar van aller
lei lelijks te betichten, die tijd is voorbij.
Gelukkig, mogen wij wel zeggen. Wij 
herinneren ons nog de onderlinge kibbel- 
partijtjes tussen de bestuurderen van 
R otterdam  en A ntw erpen: zij dienden 
geen enkel doel en hadden doorgaans 
ook weinig te betekenen, om dat er altijd 
wel weer een „bijeenkom st van verzoe
ning” to t stand kwam. Misschien glim 
lachen wij nu om net gekrakeel om het 
Schelde-Rijn kanaal in de jaren vijftig, 
toen commissie na commissie zich lang
durig met deze zaak bezighield en zalen 
vol handklappende mensen zich u itspra
ken voor het standpunt van de ene partij, 
of voor de andere. In dit opzicht zijn wij 
met grote schreden voortgegaan in de 
goede richting, en —  het m oet ons van 
het hart —  niet in de minste plaats dank
zij de Belgen, die in deze kwestie altijd 
grote voorstanders van de integratie- 
gedachte zijn geweest.
Intussen is de Benelux nog lang niet toe 
aan de echte integratie van de zeehavens.
Misschien is het wenselijk, dat het niet 
zo ver kom t, om dat ergens imm ers 
ruimte m oet blijven bestaan voor het 
vrije spel van de eerlijke concurrentie. 
M aar to t onderlinge consultatie is men 
wel gekomen, en dit is een reusachtige 
verworvenheid. De onderlinge consul
tatie in het N ederlands-Belgische zee
havenbeleid is onlangs to t voorbeeld ge
steld van hoe het uiteindelijk in het ge
hele EEG-gebied m oet gaan worden. De 
vervoerscommissie van het Europese 
Parlem ent, die in oktober 1970 opdracht 
kreeg om een schets te ontw erpen van

een coördinatie in het Europese zeeha- 
vengebied, is met haar rapport gereed
gekom en. D aarin wordt het samenspel 
tussen N ederland en België op het gebied 
van de zeehavenpolitiek geprezen als het 
doel, w aarnaar men in het kader van de 
Europese Econom ische Gem eenschap 
voor alle zeehavens m oet streven. Spe
ciaal de oud-voorzitter van deze com 
missie, ir. S. A. Posthum us, liet zich in 
w arm e bewoordingen hierover uit; hij is 
im m er een groot voorstander van deze 
ontwikkeling geweest en hij heeft ook 
door zijn uitgebreide en veelom vattende 
arbeid de weg voor deze ingewikkelde 
m aterie geëffend. R apporteur van ge
noem de commissie is de D uitser H orst 
Seefeld. Het is interessant da t de com 
missie al onm iddellijk to t de conclusie 
kom t, dat de opzet van het EEG-beleid 
op het stuk van de zeehavens moet zijn 
het opstellen van spelregels, w aardoor 
men kan komen to t het einddoel: de 
coördinatie van het Europese zeehaven
beleid. U itgangspunt hiervan is, dat het 
geen enkele zin heeft om de huidige 
concurrentiestrijd tussen de havens voort 
te zetten. Als deze doorgaat op de oude 
voet, is straks, volgens ir. Posthum us, het 
einde niet m eer te zien. Om aan de con
currentiestrijd zijn felheid en —  laten wij 
eerlijk zijn —  zijn unfaire elem enten te 
ontnem en, w ordt in het rapport van de 
commissie een vurig pleidooi gehouden 
voor het grote nu t van m eer sam enw er
king. Deze sam enwerking zou zich in de 
praktijk kunnen m anifesteren in de vorm 
van m éér overleg en m éér samenspel, zo 
ongeveer in de geest van de R otterdam - 
A ntw erpen gesprekken in Benelux-ver- 
band.
M et andere woorden, er mag niet langer 
sprake zijn van discrim inatie, wel van 
samenwerking. Enkele hete hangijzers 
w orden in het rapport m eteen aan de 
orde gesteld: „Subsidies aan havenin
dustrieën behoren te w orden beschouwd 
als niet m et de Gem eenschappelijke 
M arkt verenigbaar, w anneer zij uitslui
tend ten doel hebben de overslag van de 
betrokken industrieën naar een bepaalde 
haven te trekken. G esubsidieerde in
dustrievestiging m ag alleen w orden toe
gelaten w aar ter plaatse of in de naaste 
omgeving werkloosheid m oet worden be

streden of w aar grote regionale struc
tuurveranderingen m oeten worden op
gevangen” .
En verder: het eerste beginsel van het 
Europese zeehavenbeleid d ient dat van 
non-discrim inatie te zijn. Het gem een
schappelijk vervoerbeleid mag intern 
geen blijvende, eenzijdige voordelen voor 
afzonderlijke zeehavens met zich bren
gen. Evenm in mag het gem eenschappelijk 
zeehavengebied zijnerzijds eenzijdige 
blijvende voordelen voor bepaalde ge
bieden van de G em eenschap m et zich 
meebrengen.
Hoe men de oplossing van de problem en 
uiteindelijk wil aanpakken, onthult de 
commissie in haar rapport niet ten volle. 
Zij erkent dat er sprake moet blijven 
van „vrije, eerlijke concurrentie” en dat 
er ruim te m oet zijn voor een vruchtbaar 
samenspel. Aan de andere kant lanceert 
zij het denkbeeld van een taakverdeling, 
een begrip dat men niet kan losdenken 
van bepaalde em otionele connotaties. 
W eliswaar w ordt gesteld, dat de vrijheid 
van handelen van de verschillende havens 
niet beperkt behoeft te worden en dat 
door vergelijkging van de kosten de pro-

Inhoud van d it nummer:

N aar een Europees zeehavenbeleid

Het dynam isch positioneren van 
een schip op zee door R. Wa- 
hab, J. B. v. d. Brug A. W. Brink 
en W. R. van Wijk

Heeft de N ederlandse scheeps
bouw nog een toekom st?

Olie in zee; een sluipend gevaar

M am m oettanker Texaco A m ster
dam

N ieuw sberichten

S. en  W . — 39e ja a rg a n g  no. 10 —  1972 203



jecten onjuiste investeringen en over- 
capaciteiten voorkom en kunnen worden. 
Toch begeeft de commissie zich op glad 
ijs, als zij hij m onde van haar voorzitter, 
dr. ir. A. P. Oele, stelt, dat het niet on
mogelijk is da t een lichaam uit de E u ro 
pese m inisterraad in de toekom st zal uit
m aken w aar de (industriële aan de h a
vens gebonden) concentraties zullen ko
men. W ellicht hee lt de heer Oele zich 
hier gebaseerd op de vergelijking van de 
kosten, w aarover in het rapport wordt 
gesproken, m aar zijn verklaring wekt de 
indruk dat er ooit sprake zal zijn van uit
spraken over vestigingen in de havens 
van de E E G  door het Europese parle
m ent en dit is, uiteraard, een verw erpe

lijke gedachte, ook al om dat dit niets 
m eer met enig samenspel te m aken heeft.

De oude ervaren deskundige op dit ge
bied, ir. Posthum us, d rukte zich veel 
m inder expliciet uit: ,,Elke objectivering 
van de huidige concurrentieverhoudingen 
zal op het ogenblik voor N ederland bui
tengewoon gunstig uitvallen. Nederland 
is een stem w aarnaar m en in de wereld 
van het Europese vervoerbeleid gaarne 
lu istert” , zo verklaarde hij.

Een ander pun t uit het verslag van de 
commissie, dat, naar onze sm aak, vele 
positieve elem enten in zich bergt, is het 
voorstel om te kom en tot een grotere h ar
m onisatie in de havenarbeid. „In  het ver

leden” —  aldus het rapport —  „ging de 
mededinging tussen de havens vaak ten 
koste van de havenarbeiders. D oor sa
menwerking in Europees verband kan dit 
voortaan worden voorkom en. De haven
arbeid dient van ongeschoolde arbeid te 
w orden verheven to t een beroep dat scho
ling vereist” , een begrip w aaraan men in 
N ederland, zoals bekend, al lang toe is 
gekomen. Zoals de heer Oele m ededeelde 
ligt de idee voor, om deze samenwerking 
uiteindelijk te verheffen to t een soort sta
tuut voor de Europese havenarbeid. Deze 
unieke stap zou de ontwikkeling van de 
onderlinge consultatie van de Europese 
havens, en dus van het Europese zeeha
ven beleid zeer ten goede komen.

T O E K O M S T  N E D E R L A N D S E  K O O P V A A R D IJ  W E IN IG  R O O S K L E U R IG

„Tndien er niets gebeurt, zal er binnen 
afzienbare tijd geen N ederlandse koop
vaardijvloot m eer zijn” was de strek 
king van de lezing welke de voorzitter 
van de K oninklijke N ederlandse Reders- 
vereniging, de heer M. C. K ieft, recen
telijk heeft gehouden in een lunchbij- 
eenkom st van het departem ent R o tter
dam  van de N ederlandsche M aatschappij 
voor N ijverheid en H andel. D e spreker 
illustreerde dit m et het voorbeeld van 
de Koninklijke N ederlandse Stoom boot 
Mij., welke A m sterdam se rederij reeds 
heeft besloten geen enkel nieuw schip 
m eer onder de N ederlandse vlag te bren
gen. „E n vele anderen zullen volgen, voor 
zover zij daartoe al niet hebben be
sloten” .
W eliswaar genieten de N ederlandse re
derijen nu enige fiscale 'tegemoetkoming, 
m aar 25 pet is niet voldoende. Te on 
derhandelen valt er ook niets en de

reders gaan dan ook op de ingeslagen 
weg verder. Een m ogelijkheid is regis
tratie onder de A ntilliaanse vlag, hoe
wel deze niet zó aantrekkelijk is als die 
van Liberia of Panam a.

T ijdelijk

H et M inisterie van V erkeer en W ater
staat en m et nam e het directoraat-gene- 
raal van Scheepvaart staan achter de 
reders, m aar ook dat is niet voldoende. 
Er bestaat het hardnekkig m isverstand 
dat verhoging van de investeringsaftrek 
—  en daar gaat het om —  een aanslag 
op de schatkist zou betekenen. H et gaat 
echter om een lijdelijke tegem oetkom ing 
om de redersgem eenschap uit de impasse 
te helpen. D aarna kom t de „spin o ff” 
ten voordele van onze economie, want 
de koopvaardij is in beginsel geen nood
lijdend bedrijf.

U N C T A D

In  verband m et de op handen zijnde 
conferentie U N C TA D  III herinnerde de 
heer K ieft nog aan het com m entaar van 
de K N R V  op de V erklaring van Lima; 
de K N R V  neem t geen afstand, m aar er 
blijven hete hangijzers over, w aarover 
men het wellicht nooit eens zal worden.

H et is im m ers niet zó dat de ontw ikke
lingslanden niet in staat zouden zijn 
koopvaardij te bedrijven; zij kunnen het 
minstens even goed en zij hebben er 
recht op.

H ier ligt de plicht van de traditionele 
scheepvaartlanden, die bovendien in de 
U N C TA D -vergadering nauwelijks een 
been hebben om op te staan: „Tegen de 
95 stem m en van de ontw ikkelingslan
den in die vergadering zijn wij num eriek 
uitgesteld” , aldus cle heer Kieft.

M.S. P L U T O S
Op 8 april 1972 werd bij N .V. scheepswerf „D e H oop” te 
Lobith het containerschip Plutos bn. 277 te w ater gelaten. Het 
schip heeft de volgende hoofdafm etingen: lengte over alles 
172.50 m, lengte tussen loodlijnen 161 m, breedte 24 m, holte 
13.30 m, diepgang geladen ±  8 m, deadweight 12.500 t., 
hoofdm otorverm ogen 17.500 epk, snelheid 21 kn.
H et schip zal dienen voor het transport van containers en 
zal in totaal 503-20' & 40' containers kunnen vervoeren.
H et M.S. Plutos zal w orden uitgerust m et een M .A.N . hoofd
m otor, type V9V52/55, met een verm ogen van 17.500 epk bij 
417 om w /m in., welke gereduceerd zullen w orden via een 
Renk tandw ielkast to t 137 om w/m in. op de schroef. H et schip 
zal een snelheid hebben van 21 kn.
D e thuishaven van het schip zal zijn H am burg.
Klasse: L loyd’s Register of Shipping +  100.A .l. LM C, UMS. 
V erder zal het schip voldoen aan de eisen van de „Seeberufs- 
genossenschaft” (SBG), „Am t für A rbeitsschutz” en de vei
ligheidsvoorschriften van de Conventie van 1960 (SOLAS) en 
de In ternationale V rijboord Voorschriften.
D e aflevering van het schip is voorzien p laats te vinden be
gin jun i 1972.
Het M.S. Plutos is het grootste ooit door De H oop gebouwde 
schip.
N a de tew aterlating van m.s. Plutos  werd de kiel gelegd 
voor de eerste van een serie van 3 tankers voor Petroleos 
M exicanos, m et de volgende hoofdafm etingen: lengte over 
alles 170.60 m, lengte tussen loodlijnen 164 m, breedte 22.05 
m, holte 12.95 m, diepgang geladen 9.45 m, deadweight 
21.500 t., hoofdm otorverm ogen 9.000 pk, snelheid 15.45 kn.
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HET  D Y N A M IS C H  P O S IT IO N E R E N  V A N  EEN S C H IP  O P  ZEE

door R. Wahab, J. B. van den Brug, A. W. Brink en W. R. van Wijk*

1. IN L EID IN G
M et het toenemen van de werkzaam heden op zee is een duide
lijke vergroting w aar te nem en van de belangstelling voor vaar
tuigen die op een bepaalde voorgeschreven plaats moeten kun
nen blijven. In vele gevallen zijn de uitwijkingen die het 
vaartuig uit deze voorgeschreven positie mag maken, bijzonder 
klein. Een drijvende boorinstallatie bijvoorbeeld mag veelal 
vanuit de positie, waarin de boorpijp een verticale stand heeft, 
geen grotere verplaatsingen hebben dan circa 5 % van de 
waterdiepte. D it houdt verband met de maximaal toelaatbare 
buiging van de boorpijp. Op locaties waar naar olie gezocht 
wordt, bijvoorbeeld de Noordzee, is een w aterdiepte van 50 m 
niet ongewoon. D it betekent, dat de cirkel waarbinnen de ver
plaatsingen toelaatbaar zijn, een straal heeft van 2,5 m. Alleen 
tengevolge van golven kan de horizontale beweging reeds een 
straal van 1,25 m  hebben bij een w indkracht 6 op de Beaufort 
schaal, op de Noordzee. Ook wind en stroom  en eventueel 
ijsgang zullen het vaartuig van zijn positie doen afwijken.
Om drijvende eilanden en vaartuigen tegen deze invloeden in 
op hun plaats te houden worden passieve of actieve positione- 
ringsmiddelen gebruikt. A lgemeen bekend zijn de passieve 
verankeringssystemen met kettingen of lijnen en ankers. Deze 
worden vooral in ondiepe w ateren gebruikt. De prijs van deze 
systemen neem t bij grotere dieptes aanzienlijk toe. M et de 
tendens om in diepere wateren te werken is men er toe over 
gegaan actieve positioneringssystem en, zoals autom atisch ge
regelde propellers, te gaan gebruiken. H iervoor zijn echter 
grote vermogens nodig, zodat ook deze wijze van positioneren 
vrij kostbaar is.
Voor het verkrijgen van ontwerpgegevens voor de boorinstalla
tie, de propellers en het autom atische regelsysteem en om in 
het ontwerpstadium  een indruk te krijgen van de effectiviteit 
van een dergelijk systeem zijn hulpm iddelen en technieken on t
wikkeld. In dit artikel w ordt enige aandacht besteed aan het 
onderzoek dat TN O-IW ECO  verricht heeft voor het verkrijgen 
van ontwerpgegevens en het bepalen van het gedrag van een 
autom atisch dynam isch gepositioneerd boorschip. D e beschou
wingen trachten een beeld te geven van de huidige stand van 
zaken.

2. O M SCHRIJVING VAN H ET  PROBLEEM
Het onderzoek kan in drie delen gesplitst worden, de criteria 
w aar de installatie aan m oet voldoen om zijn functie te kunnen 
vervullen, de uitwendige om standigheden in het gebied w aar 
de installatie moet werken en het gedrag van de installatie 
tengevolge van die omstandigheden.

Criteria
Bij de werkzaam heden op zee kunnen twee kritieke toestanden 
onderscheiden worden. Ten eerste is van belang de grens, die 
wordt gevormd door de om standigheden die kunnen leiden tot 
een zodanige beschadiging van het vaartuig, dat de veiligheid 
ervan in gevaar komt. D it probleem  kom t in dit artikel niet ter 
sprake. De tweede kritieke situatie w ordt gevormd door de 
grens tussen de om standigheden w aaronder de installatie wel 
en niet kan werken. Deze grens is vooral belangrijk voor de 
bepaling van de economische aspecten van de beschouwde in 
stallatie. In het algemeen dienen de bewegingen van h e t vaar
tuig binnen zekere grenzen te blijven. Deze grenzen hangen 
uiteraard af van de specifieke functie die de installatie m oet 
vervullen. H ierover kan in dit kader verder weinig gezegd w or
den.

Uitwendige omstandigheden
Het is nodig de aard  van de verstorende om standigheden te 
kennen, die op de plaatsen w aar de installatie dient te werken, 
voorkomen. Gegevens m oeten worden verkregen over de veel
vuldigheid w aarm ee com binaties van periode, hoogte en rich 
ting van de golven voorkom en met de daarbij optredende 
snelheden, snelheidsvariaties en richtingen van de wind en de

* Instituut TNO voor Werktuigkundige Constructies.

stroom. Dergelijke gegevens zijn in het algemeen vrij moeilijk 
te verkrijgen. Een installatie dient in de meeste gevallen op 
een continentaal plat te w erken, veelal zelfs dicht bij de kust, 
in een baai of in een beschutte zee. De zee, wind- en stroom- 
toestanden die daar optreden vertonen grote verschillen en 
zijn alle anders dan die m idden op de N oord-A tlantische Oce
aan, een gebied w aarvan relatief het meest bekend is. In relatief 
ondiep w ater kunnen plaatselijke verschillen in de vorm van de 
zeebodem ook van invloed zijn op de golven en de stroom. 
Derhalve zijn de gegevens hierover in sterke m ate plaats-afhan- 
kelijk. In de praktijk w orden meestal enkele zee-, wind- en 
stroom toestanden gekozen, die als ontw erpcondities gelden, 
dat wil zeggen dat de installatie in deze om standigheden aan 
de gestelde criteria moet voldoen.

Responsies
Tenslotte moet de responsie bepaald w orden van het vaartuig 
indien het aan deze verstoringen w ordt blootgesteld. In dit 
artikel wordt voornamelijk aandacht besteed aan m ethoden 
ter bepaling van de responsies van een dynam isch gepositio
neerd vaartuig. H iervoor kan in belangrijke m ate gebruik w or
den gem aakt van de ervaring en de kennis, die in de laatste 
decennia opgedaan is met betrekking to t het gedrag van zee
schepen. Een los op zee drijvend schip dat uitsluitend onder
worpen is aan de invloed van golven beweegt zich oscillerend 
met ongeveer dezelfde frequentie als de golven. Tegelijkertijd 
drijft het af in de richting waarin de golven zich voortplanten. 
Voorts is een vaartuig op zee ook onderw orpen aan de werking 
van de wind en de stroming van het water, die het vaartuig 
eveneens doen afdrijven.
De door de golven opgewekte oscillerende bewegingen, zoals 
het schrikken, verzetten en gieren, zijn nu met de thans be
schikbare m iddelen niet effectief tegen te gaan. Het dynam isch 
positioneersysteem heeft dan ook als voornaam ste doel het 
afdrijven te verhinderen en het vaartuig een zodanige oriëntatie 
ten opzichte van de golven te geven en te doen behouden, dat 
de oscillerende bewegingen acceptabel klein blijven. De hier
voor vereiste krachten kunnen bijvoorbeeld geleverd worden 
door propellers met vaste o f variabele spoed, kantelblad p ro 
pellers, propellers in tunnels (thrusters), draaibare thruster units 
(schottels) etc. In het geval dat hier als voorbeeld dient worden 
variabele spoed thrusters gebruikt voor het opwekken van 
stuw kracht in de dwarsrichling. S tuw kracht in langsrichting 
w ordt geleverd door de variabele spoed propellers, die ook voor 
de voortstuwing dienen. De stuw kracht van de thrusters en de 
propellers is behalve van de spoed en het toerental afhankelijk 
van de snelheid en drifthoek van het schip ten opzichte van 
het water.
De gewenste grootte en richting van de stuw krachten worden 
bepaald door een regelsysteem dat onder m eer reageert op het 
verschil tussen de gewenste en werkelijke positie en koers, de 
snelheid w aarm ee het verschil van de gewenste en werkelijke 
positie verandert, de richting en de grootte van de windsnelheid 
etc. Op grond hiervan worden de gewenste spoedstanden van 
de thrusters en propellers berekend, die door middel van hy
draulische Servomotoren worden ingesteld.

V o o r  een d e rg e lijk  systeem  kon  het vo lgen d e  schem a op ge ste ld  w orden:
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Fig. 1. Definities van de scheepsbewegingen en de golfrichting.

De effectiviteit van het gehele systeem is in belangrijke m ate 
afhankelijk van de eigenschappen van de onderdelen: het schip, 
de propellers en het regelsysteem.
V oor het bepalen van de ontwerpgegevens voor deze drie onder
delen van het dynam isch gepositioneerde vaartuig is het nood 
zakelijk dat een m athem atisch model w ordt sam engesteld dat 
het gedrag van het systeem beschrijft. In het ontw erpstadium  
kan daarm ee nagegaan w orden of aan de gestelde criteria bij 
de heersende uitwendige om standigheden voldaan kan w or
den.

3. M A TH EM A TISCH  M O DEL
H et m athem atisch m odel da t het gedrag van het systeem —  
schip, propellers en thrusters en regelaar —  beschrijft kan pas 
opgesteld w orden w anneer een gedegen inzicht is verkregen

drifthoek p (graden)

in de werking van de onderdelen en de dimensies ervan. Aan 
de andere kant geven juist de oplossingen van het m athem atisch 
model het gedrag van het systeem, w aaruit de ontwerpgegevens 
verkregen m oeten worden. H et sam enstellen van het m athe
m atisch model inclusief de w aarden van de daarin  voorkom en
de coëfficiënten zal dus enkele malen herhaald  m oeten w or
den, afhankelijk van de verkregen resultaten en de daaru it 
voortvloeiende gegevens. In zijn uiterste vorm leidt dit iteratie 
proces to t een optim alisatie van de werking van het systeem. 
Hier zal aangenom en w orden dat al enige kennis over de w er
king en dimensies van de onderdelen is verkregen uit de voor
gaande resultaten van het oplossen van het m athem atisch m o
del.

H et m athem atisch m odel om vat de volgende onderdelen: het 
m odel van het schip, het model van de aandrijving en verstel
ling van de thrusters en propellers en het model van de rege
laar.

H et model van het schip
De bewegingen van een schip kunnen w orden beschreven door 
zes gekoppelde tw eede orde differentiaalvergelijkingen. De 
oplossingen van de vergelijkingen zijn de bewegingen van het 
vaartuig als functie van de tijd. (Zie figuur 1 voor de definities 
van de bewegingen.)

D e vergelijkingen zijn gebaseerd op de wet van N ew ton: de 
krach t die op een lichaam  w erkt en die het lichaam  een ver
snelling geeft is gelijk aan het p rodukt van massa en versnel
ling. D e krachten  die op het schip w erken zijn:

—  gewicht en opw aartse kracht,
— krachten tengevolge van snelheid en versnelling van het 

schip ten opzichte van het water,
—  golfkrachten,
—  w indkrachten,
—  stuw krachten van propellers en thrusters.

D e m assa van het vaartuig is bekend, de hierboven genoem de 
krachten m oeten bepaald w orden zodat door dubbele integratie 
van de versnellingen naar de tijd de bewegingen berekend kun 
nen worden.

G ewicht en opwaartse kracht
H et bepalen van het gewicht en de opw aartse krach t levert 
geen m oeilijkheden op.

drifthoek p (graden)

Fig. 2. Lartgskracht tengevolge van de snelheid ten opzichte van het Fig. 3. Dwarskracht tengevolge van de snelheid ten opzichte van 
water, bij variërende drifthoek. het water, bij variërende drifthoek.



d rifth o ek  p (g ra d e n )

Fig. 4. Giermoment tengevolge van snelheid ten opzichte van het 
water bij variërende drifthoek.

Krachten tengevolge van snelheid en versnelling van 
het schip ten opzichte van het water
In verband m et de later te beschrijven oplossingsmethode kan 
de bespreking van deze krachten het eenvoudigste geschieden 
door voor de snelheid en versnelling ten opzichte van het w ater 
twee gebieden te onderscheiden:
—  de langzaam  variërende snelheid en versnelling: deze w or
den veroorzaakt door de werking van de thrusters en de pro
pellers, de wind en de driftkrachten  van de golven. Deze krach
ten zullen relatief langzaam  variëren en zijn veelal uit te d ruk
ken in niet-lineaire verbanden van de genoem de variabelen, 
met constante coëfficiënten. De krachten  en bewegingen tre 
den voornam elijk in het horizontale vlak op en zijn analoog 
aan die bij m anoeuvreren [1], [2]. De krachten tengevolge van 
de snelheid ten opzichte van het w ater kunnen uit sleepproeven 
met constante snelheid en drifthoek worden bepaald. Over het 
algemeen is de kracht evenredig met het kw adraat van de snel
heid. De drifthoek afhankelijkheid is voor het beschouwde 
schip gegeven in figuren 2, 3 en 4.
De krachten tengevolge van de hoeksnelheid en de koppeling 
van de snelheid en de hoeksnelheid w orden bij m anoeuvreer- 
problem en gem eten m et een roterende arm  of een oscillator [2]. 
In het onderhavige geval van een boorschip, zonder of met 
kleine snelheid ten opzichte van het water om de stroomsnelheid 
te com penseren, zijn roterende arm proeven niet goed mogelijk 
en hebben oscillatieproeven het bezw aar dat tankwandreflecties 
de resultaten beïnvloeden. D aarom  is voor dit geval met een 
soort strip theorie uit de resultaten van de proeven met snel
heid en drifthoek de kracht tengevolge van de hoeksnelheid 
bepaald.
Voor het bepalen van de krach t tengevolge van een versnelling 
of hoekversnelling met behulp van een oscillator geldt hetzelf
de, eerder genoem de bezw aar van de tankwandreflecties. V oor 
het boorschip zijn de waarden genom en die bepaald zijn m et 
behulp van de potentiaaltheorie voor het oscillerende schip in 
stil w ater bij frequentie nul.
—  de met relatief hoge frequentie variërende snelheid en ver
snelling: deze w orden veroorzaakt door de golven. De krachten 
zullen relatief snel variëren en zijn veelal uit te drukken in 
lineaire verbanden van genoem de variabelen met coëfficiënten 
die afhankelijk zijn van de frequentie van de inkom ende gol
ven. K rachten en bewegingen treden op in alle zes graden van 
vrijheid. De krachten kunnen bepaald worden met behulp van 
de theorie van de tweedimensionale potentiaalstrom ingen [31. 
D aartoe w ordt het schip verdeeld in een aantal secties. V an

fre q u en tie  ( rad  .s~ b
Fig. 5. Toegevoegde massa van de, verzetbeweging.

iedere sectie w ordt de kracht bepaald (am plitude en fase) ten 
gevolge van een oscillerende beweging. De krachten op het 
gehele schip worden bepaald door de resultaten van de secties 
samen te stellen. H et blijkt dat de resultaten van de bereke
ning in het algemeen redelijk to t goed m et experim enten over
eenstemmen, m et uitzondering van de slingerdemping. Om tot 
betere voorspellingen van het slingeren te komen w ordt voor de 
hier besproken toepassing de slingerdemping gecorrigeerd voor 
de door de kimkielen veroorzaakte visceuse dem ping op de 
wijze, die in referenties [4], [5] beschreven is.
F iguren 5 en 6 geven de toegevoegde massa (de coëfficiënt van 
de versnelling) en de dem ping (de coëfficiënt van de snelheid) 
van het schip voor verzetten, voor verschillende frequenties. De 
krachten voor schrikken kunnen op deze wijze niet bepaald 
worden. H iervan is een schatting gem aakt. Voor het berekenen 
van de krachten is gebruik gem aakt van een door het L aborato
rium voor Scheepsbouwkunde van de Technische Hogeschool 
te Delft ontwikkeld rekenprogram m a [3],

 «• f re q u e n tie  ( ra d .s '1)
Fig. 6. Dempingscoëfficiënt van de verzetbeweging.
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Fig. 7. Amplitude van de opwekkende kracht voor de verzetbewe- 
ging in dwars inkomende regelmatige golven van 1 m am
plitude.

Golfkrachten
H et zee-oppervlak w ordt beschreven door de golfhoogte als 
functie van tijd en p laats te geven en kan beschouwd w orden 
als een stationair stochastisch proces over een bepaald gebied 
gedurende een bepaalde tijd.
Bij benadering kan het zee-oppervlak sam engesteld gedacht 
w orden uit vele sinusvormige golven m et verschillende fre 
quentie, am plitude en fase. U it metingen op zee zijn energie- 
spectra bepaald, de verdeling van de golfenergie als een functie 
van de frequentie. De golfkrachten op het vaartuig kunnen per 
frequentie van de golven gesplitst w orden in een eerste orde 
oscillerende kracht, variërende met de golffrequentie (ontmoe- 
tingsfrequentie) en een tweede orde driftkracht. De am plitude 
en fase van het oscillerende deel van de kracht w orden even
eens m et de hiervoren besproken theorie bepaald  per frequen

Fig. 8. Amplitude van het opwekkend moment voor de gierbewe- 
ging in regelmatige golven van 1 m amplitude.

tie en per richting van de inkom ende golven. Als voorbeelden 
van de kracht en m om ent zijn de am plitudes van de laterale 
kracht en het gierm om ent in figuren 7 en 8 gegeven die door 
dw arsinkom ende golven van 2 m hoogte ( =  l m  am plitude) op 
het schip uitgeoefend worden.
De driftkrachten  worden bepaald volgens referentie [6]. De 
berekening die berust op het bepalen van de relatieve bew e
ging van het schip ten opzichte van de golfbewegingen kan 
uiteraard toegepast w orden voor een gefixeerd schip en voor 
een schip dat de vrijheid heeft de door de golven veroorzaakte 
oscillerende beweging uit te voeren. U it de figuren 9 en 10 
blijkt da t deze bewegingen de resultaten in sterke m ate be- 
invloeden. Een juiste voorspelling van de scheepsbewegingen 
is daarom  van het grootste belang. De driftkrachten  op een 
gepositioneerd schip zullen tussen die op een gefixeerd schip

Fig. 9 De driftkracht in regelmatige dwarsinkomende golven van 
1 m amplitude.

Fig. 10. Het driftmoment in regelmatig dwarsinkomende golven 
van 1 m amplitude.
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Fig. 11. Invloed van de gemiddelde periode van een langkammige 
onregelmatig schuin voorinkomende zee, golfrichting 120 
graden, op de gemiddelde drijfkracht.

(dubbele am plitude)
Fig. 12. Invloed van de gemiddelde periode van een langkammige 

onregelmatige schuin voorinkomende zee, golfrichting 120 
graden, op het gemiddelde driftmoment.

en die op een vrij oscillerend schip in liggen en wel dichter bij 
de laatste. Uit de driftkracht in regelmatige golven kan de 
gem iddelde optredende driftkracht in onregelm atige golven 
w orden afgeleid [4]. D e resultaten weergegeven in de figuren 
11 en 12 wijzen op de grote invloed van de gem iddelde periode 
op zee.
In deze figuren zijn de punten op de krom m en berekend voor 
com binaties van golfhoogte en periode zoals deze volgens de 
gegevens van Roll gem iddeld voorkom en op de N oord-A tlan- 
tische Oceaan. De andere onderzochte zeetoestand heeft het 
karakter van een deining („swell”).
Bij de berekening van de driftkrachten  in golven en stroom 
w ordt ervan uitgegaan, dat deze twee invloeden van elkaar

gescheiden kunnen worden. Eerst w ordt aan de hand van de 
gemeten waarden, de kracht tengevolge van stroom  bepaald. 
De door de golven geïnduceerde driftk rach t w ordt hierbij 
opgeteld. W el wordt bij de berekening van deze door de golven 
veroorzaakte driftkrachten  de ontm oetingsfrequentie tussen 
het vaartuig en de golven gecorrigeerd voor de invloed van de 
stroom. Tegen deze wijze van berekenen kunnen op theoretische 
gronden bezwaren worden aangevoerd. E chter stroom snelhe
den zijn klein en derhalve ook hun invloed op de bewegingen. 
Bovendien geven enkele oriënterende vergelijkingen tussen de 
aldus bepaalde driftkrachten en experim enteel gevonden w aar
den aan dat de berekeningen voor het hier gestelde doel accep
tabele resultaten opleveren.

Fig. 13. Invloed van stroom en golfrichting op de gemiddelde drift
kracht in langkammige onregelmatige zeeën.

Fig. 14. Invloed van stroom en golfrichting op het gemiddelde drift
moment in langkammige onregelmatige zeeën.
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-— — golf richt ing (graden)
Fig. 15. De driftkrachten in kort- en langkammige zeeën met de

zelfde significante golfhoogte en gemiddelde periode.

U it de figuren 13 en 14 blijkt dat de grootste driftkrachten en 
mom enten optreden in schuin voorinkom ende zeeën, golfrich- 
ting circa 120 graden.

H et grote verschil tussen de krachten, die optreden in zeeën 
m et golfrichtingen 60 en 120 graden w ordt veroorzaakt door 
de asymmetrie in de vorm van het onderzochte vaartuig. Een 
langkam m ige onregelm atige zee kom t in zijn ideale vorm  niet 
voor. De golven op zee zijn in het algemeen in m eer of m indere 
m ate kortkam m ig, dat wil zeggen dat tegelijkertijd golven uit 
verschillende richtingen voorkomen. In figuur 15 is de invloed 
van de kortkanim igheid onderzocht door de driftk rach t te be
rekenen voor twee zeetoestanden met dezelfde significante 
golfhoogte en gem iddelde periode. Bij de kortkam m ige zee is 
aangenom en, dat de golfrichtingen verspreid zijn over een hoek

—-  windrichting t.o.v. schip (graden)
Fig. 16. Langskracht tengevolge van wind, afhankelijk van relatieve 

windrichting.

van 180 graden en dat de golfenergie over deze hoek verdeeld 
is volgens de cosinus kw adraat verdeling. D e golfrichting van 
een kortkam m ige zee w ordt gegeven door de richting waarin 
de meeste golfenergie zich voortplant.

W indkrachten
De windsnelheid die vrijwel continu van grootte en richting 
verandert, kan worden opgebouwd gedacht uit drie onderling 
loodrechte com ponenten, twee in het horizontale en één in het 
verticale vlak. Deze laatste com ponent w ordt in dit kader niet 
beschouwd.
In het horizontale vlak w ordt de windvector bij voorkeur ont
bonden in een richting samenvallend m et de , .gemiddelde” 
richting (gedurende een zekere tijd) en in  een richting lood
recht daarop. D e snelheidsfluctuatie, de turbulentie, kan als

windsnelheid' 20 m/s

_____________________________ I______
O 60 120 180 240 300 360

—*■ windrichting t.ov. schip (graden)
Fig. 18. Giermoment tengevolge van wind, afhankelijk van rela

tieve windrichting.

---------------1__________I_________ I__________I__________I_________
0 60 120 180 240 300 360

—- windrichting t.ov. schip (graden)

Fig. 17. Dwarskracht tengevolge van wind, afhankelijk van rela
tieve windrichting.

windsnel heid: 20 m/s
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 - d r i f th o e k  P (graden)
Fig. 19. Langskracht tengevolge van thrusters (voorste groep) bij 

maximale spoed en verschillende drifthoeken.

stochastisch proces beschouwd worden, bij benadering hom o
geen binnen een bepaald gebied. U it waarnem ingen is gebleken 
dat de snelheidsfluctuaties bij benadering een norm ale verdeling 
volgen. D e intensiteit (de wortel uit het tijdsgem iddelde van 
de snelheidsfluctuatie in het kw adraat) loopt uiteen voor ver
schillende weertypen en overeenkomstige „gem iddelde’7 wind
snelheden. Is de intensiteit van een bepaald weertype bekend 
dan kan men het proces voor de tijd da t het weertype aanhoudt 
als stationair beschouwen. Op grond van w aarnem ingen zijn 
energiespectra bepaald [7], |8], m et nam e voor de verticale en 
voor de com ponent loodrecht op de „gem iddelde” richting in 
het horizontale vlak. V oor de com ponent in de richting van de 
„gem iddelde” snelheid is weinig inform atie beschikbaar. W ordt 
aangenom en dat de turbulentie isotropisch is, dan bestaat er 
een direct verband tussen de spectra van beide com ponenten 
van de fluctuaties. Een ander aspect dat de aandacht verdient 
is de natuurlijke snelheidsgradiënt, die optreedt in de grens
laag boven het zeeoppervlak. In  een betrekkelijk dunne laag 
van enkele tientallen m eters neem t de windsnelheid van nul 
to t de in de ongestoorde strom ing heersende w aarde toe. In de 
literatuur zijn diverse form uleringen voor de relatie w indsnel
heid - hoogte afgeleid.
De krachten in langs- en dwarsrichting en de gier-, slinger- en 
eventueel het stam pm om ent die de wind op het schip uitoefent 
als functie van de relatieve wind invalshoek, kunnen in een 
windtunnel bepaald worden. In de figuren 16,17 en 18 zijn h ier
van voorbeelden gegeven.
Het is bekend dat de krachten en m om enten variëren m et het 
kw adraat van de windsnelheid. De invloed van de w indgradiënt 
kan in rekening gebracht worden door een speciaal rooster in 
de w indtunnel voor het model te  plaatsen. In  de windtunnel 
wordt met constante snelheid gemeten m et een bepaalde turbu- 
lentiegraad van de grenslaag en hoofdstroom . In  werkelijkheid 
zal de vorm  van het windsnelheidsprofiel in de grenslaag va
riëren en zal de turbulentie van een lagere frequentie zijn. Hoe 
de krachten op het schip variëren tengevolge van de turbulentie 
is een open vraag. Een ander aspect w aarin de w indtunnelproe- 
ven van de werkelijkheid verschillen is het niet gegolfde w ater
oppervlak en het niet bewegen van het schip. D e laatste effec
ten kunnen echter verwaarloosd worden.
Stuwkrachten van propellers en thrusters
De propellers leveren in hoofdzaak een longitudinale kracht. 
Bij scheef aangestroom de schroeven ontstaat er echter ook een 
dwarscom ponent. Zo kan er bij een stroom  van 2 kn een door 
de propellers veroorzaakte dw arskracht optreden die in de

drifthoek 9 (graden)
Fig. 20. Dwarskracht tengevolge van thrusters (voorste groep) bij 

maximale spoed en verschillende drifthoeken.

orde ligt van 20-55 % van de longitudinale stuw kracht, afhan
kelijk van de drifthoek en de propellerspoed. Behalve een 
dw arskracht ontstaat er ook een gierm oment. W anneer dichtbij 
de propellers thrusters zijn aangebracht, m oet ook de bedrijfs- 
toestand van de thrusters in de werking van de propellers ver
disconteerd worden. A fhankelijk van de opstelling en toeren
tal en spoed van de thrusters en de propellers w ordt de pro- 
pellerstuw kracht in m eer o f m indere m ate door de thruster- 
werking beïnvloed. Omgekeerd merken deze thrusters op hun 
beurt de aanwezigheid van de propellers, zodat behalve de 
spoed en het toerental van de thrusters ook de bedrijfstoestand 
van de propellers mede bepalend is voor de geleverde stuw
kracht. H et blijkt bovendien dat in veel gevallen de thrusters 
een niet onaanzienlijke stuw kracht in longitudinale richting 
veroorzaken. Bij de thrusters in het voorschip ligt de zaak een
voudiger om dat daar geen interactie m et de propellers optreedt.

Fig. 21. Giermoment tengevolge van thrusters (voorste groep) bij 
maximale spoed en bij verschillende drifthoeken.
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Opvallend is de grote longitudinale kracht, die kan ontstaan. 
Zie figuren 19, 20 en 21.
O fschoon er hier niet op w ordt ingegaan, kunnen ook hij Voith- 
Schneider propellers, schottels en soortgelijke voortstuwings- 
eenheden interactie-effecten met de schroeven bestaan. Behalve 
het statisch gedrag van de voortstuwingsecnheden is het van 
belang het dynam isch gedrag te kennen. In de eerste plaats 
hoe de stuw kracht de gewenste richting of spoed/toerental ver
andering volgt, daar na-ijlen van de stuw kracht een ongunstige 
invloed kan hebben op de stabiliteit van de regelkring. In  de 
tw eede plaats hoe het opgenom en vermogen varieert m et de ge
noem de variaties in verband met belastingpieken, overbelastin- 
gen en terugvoeding in het elektrisch net. Het bepalen van een 
m athem atisch model, dat de afhankelijkheid beschrijft van de 
propeller- en thrusterkrachten van spoed, toerental, bij verschil
lende snelheden en drifthoeken van het schip ten opzichte van 
het w ater en dat de interactie-effecten in rekening brengt, ge
schiedt op basis van een uitgebreide serie m odelproeven.

H et model van dc aandrijving en versnelling 
van de thrusters en de propellers

In het geval van variabele spoed-constant toerental th rusters 
en propellers zou m en op het eerste gezicht kunnen volstaan 
met de form ulering van de werking van de spoedverstelm echa- 
nismen. O m dat echter in de praktijk het toerental niet constant 
zal zijn, m oet d it aspect toch ook bekeken w orden, hetgeen 
in een deelstudie kan gebeuren. H et doel is vast te stellen of 
de optredende toerentalvariaties van dien aard  zijn da t dit 
effect ook in het uiteindelijke model van het gehele systeem 
m oet w orden opgenom en.
in het geval dat hier tot voorbeeld dient, zijn er een aantal p a 
rallel geschakelde diesel-generator eenheden die door regula
teurs op het w erk-toerentat gehouden worden. D e belasting 
van de diesels w ordt gevorm d door het boorbedrijf, het boord- 
net en de voortstuw ers die door elektrom otoren w orden aan 
gedreven. M et nam e van het boorbedrijf zijn belastingpieken 
te verw achten. Ook is het belangrijk te weten of bij snelle spoed- 
variaties van propellers o f thrusters het m otorkoppel over- 
shoots te zien geeft.
Het m athem atisch model w ordt nu als volgt opgebouwd:
1. M odel van de regulateur, diesel-generatoreenheden en 

onderlinge koppeling.

2. Model van de elektrom otor, tandw ieloverbrenging en voort- 
stuw er-eenheden en de aansluiting op het elektrisch net.

3. Model van de overige belastingbronnen (m et nam e het 
boorbedrijf) en de aansluiting op het net.

Het model van de spoedverstelm echanism en van propellers en 
thrusters m oet in ieder geval in het totale systeemmodel opge
nomen worden, om dat de tijd die nodig is om de spoed te ver
stellen een nadelig effect heeft op de systeem stabiliteitsmarges. 
H et verstelm echanism e is een elektro-hvdraulisch servomecha- 
nisme met een elektro-m echanische terugkoppeling van de 
spoed. H et verband tussen werkelijke en gewenste spoed kan 
goed beschreven w orden door een tweede orde differentiaal
vergelijking met een begrenzing op de spoedverstelsnelheid. 
Tevens moet de door de fabrikant ingebouwde „dode zone” in 
het th ruster verstelm echanism e in het model in rekening ge
bracht worden.

H et model van de regelaar
De regelaar neem t in een autom atisch gepositioneerd schip een 
centrale p laats in. K ort gezegd verw erkt de regelaar inform atie 
om trent de bewegingen van het schip ten opzichte van een 
referentiepositie en een referentiekoers en geeft daaru it bere
kende com m ando’s af aan de thrusters en propellers teneinde 
deze bewegingen tegen te gaan.
De inform atie die aan de regelaar toegevoerd w ordt, hangt af 
van het meetsysteem dat gekozen is. M eestal is dit een plaats- 
bepalingssysteem plus een kom pas dat de voorliggende koers 
geeft. Een nadeel van een plaatsbepalingssysteem  is dat achter 
de oorzaak (de op het schip w erkende krachten) aangelopen 
wordt. Als het m eten van de versnelling betrouw baar en niet te 
d uu r was, zou dit een veel d irectere m ethode zijn. V oor w at de 
wind betreft kan het m eten van de w indsnelheid en windrichting 
het genoem de bezw aar in ieder geval voor een groot deel op 
heffen. Op voorw aarde dat de w indeigenschappen, da t wil zeg
gen de variatie van de w indkracht m et de snelheid en de rich 
ting bekend zijn, kunnen voortdurend de op het schip w erken
de w indkrachten en m om enten berekend w orden en als extra 
inform atie voor de regelaar benut w orden („w ind feed for- 
w ard” ). In de volgende paragraaf w ordt duidelijk gem aakt dat 
de beschikbare th ruster krachten te klein zijn om de hoogfre
quente golfkrachten effectief tegen te werken. H et is daarom

Fig. 22. Blokschema van de simulatie.
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beter te voorkom en dat de regelaar gaat trachten de door de 
golven geïnduceerde bewegingen tegen te gaan.
D it kan door de inform atie voor de regelaar zodanig te filteren 
dat alleen inform atie met frequenties beneden het golffrequen- 
tiegebied verder behandeld wordt. H et bepalen van de eigen
schappen van de filters is erg belangrijk, om dat het gedrag van 
de regelaar als geheel, met nam e de stabiliteit, er in sterke m ate 
door bepaald wordt.
U itgaande van een plaats- en koersbepalingssysteem kan als 
basis voor de regelaar een „P ID ”-systeem gekozen worden. 
Deze regelaar berekent de com m andosignalen voor de thrus- 
ters en de propellers uit een deel dat evenredig is met de plaats 
of koersafwijking zelf („Proportioneel” ), tevens uit een deel 
evenredig met de tijdsintegraal van genoemde uitwijkingen 
(„Integraal”) en een deel evenredig is m et de tijdsgeleide van 
de plaats of koersafwijking („D ifferentiaal” ). De aanwezig
heid van de integraalterm  heeft to t gevolg dat onder stationaire 
condities geen perm anente plaats of koersafwijking nodig is om 
de benodigde com m andosignalen op te  wekken.
Behalve met filters kan de regelaar zoals gezegd uitgebreid 
worden met een deel dat de w indkracht als inform atie heeft. 
Tevens heeft het zin de regelaarwerking aan te  passen in het 
geval dat één of m eer thrusters hun vermogensgrens bereiken. 
In dat geval is met nam e de controle van de koersafwijkingen 
belangrijk om dat relatief grote koersafwijkingen onder slecht 
weer om standigheden funeste gevolgen kunnen hebben. D it 
leidt tot de instelling van een zogenaam de „heading priority” - 
regeling, waarbij altijd eerst de koersafwijking gecorrigeerd 
wordt, w anneer de thrusters de vermogensgrens bereikt heb
ben. H et m athem atisch model dat bovengenoem de regelaar 
beschrijft moet precies gelijk zijn aan de op de boordcom puter 
geprogram m eerde regelaar die het werkelijke proces regelt. 
Het biedt voordelen de werkelijke regelaar in het simulatie- 
proces van het systeem op te nemen.

4. OPLOSSINGEN VAN H ET M A THEM A TISCH  M O D EL
H et oplossen van de vergelijkingen van schip, thrusters en p ro 
pellers en regelaar gaat niet zonder problem en. D it w ordt ver
oorzaakt door het karakter van de verstorende krachten op het 
schip, m et nam e door de m ate waarm ee de krachten in de tijd 
variëren. Onderscheid kan gem aakt worden tussen de krachten 
die ongeveer m et de golffrequentie variëren en de langzam ere 
variaties van de door de golven uitgeoefende driftkrachten, de 
wind- en thrusterkrachten en de krachten tengevolge van de 
bewegingen van het schip ten opzichte van het water.
De bewegingen met de golffrequentie kunnen worden beschre
ven met lineaire differentiaalvergelijkingen met coëfficiënten

 ■ w in d rich tin g  (g rad en )
Fig. 23. Combinaties van windrichting en golf richting waarvoor het 

positioneersysteem voldoende stuwkracht kan ontwikkelen. 
(In het gearceerde gebied is de stuwkracht onvoldoende.)

die afhankelijk zijn van de golffrequentie en de golfrichting. 
De langzam e bewegingen worden beschreven door middel van 
niet-lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëffi
ciënten.
Het oplossen van de totale bewegingsvergelijkingen in één keer 
is niet mogelijk door de frequentie-afhankelijkheid van een 
deel der krachten. Optellen van responsies tengevolge van de 
verschillende krachten afzonderlijk is niet toegestaan wegens 
het niet-lineaire karakter van de krachten die langzaam  in de 
tijd variëren. De hier gehanteerde oplossingsmethode, een be
nadering, is formeel weliswaar niet juist, m aar leidt to t b ru ik
bare resultaten. Deze benadering bestaat uit het oplossen van 
twee stelsels vergelijkingen:
1. de vergelijkingen die de bewegingen beschrijven tengevolge 

van het oscillerende deel der golfkrachten; de vergelijkingen 
worden per frequentie opgelost en de responsies bij elkaar 
geteld [3].

2. de vergelijkingen die de langzam e bewegingen beschrijven 
en w aarin tegelijkertijd de krachten van stroom , wind, 
thrusters, propellers en de langzaam  variërende driftk rach
ten tengevolge van de golven als invoer werken [1], [2].

De responsies worden bij elkaar geteld. Een blokschem a van 
deze wijze van simuleren is gegeven in figuur 22.

Dc vergelijkingen worden o pee lost voor de volgende situaties
—  H et bepalen van de evenwichtsstanden, waarbij de th ruster 

en propellerkrachten evenwicht kunnen maken met de ge
m iddelde stroom -, wind- en driftkrachten tengevolge van 
de golven.

— H et bepalen van de bewegingen van het schip in het ideale 
geval dat de regelaar in staat is bovengenoem de evenw ichts
standen te handhaven en het schip alleen om de evenwichts
toestand beweegt tengevolge van de golven.

—  H et bepalen van de bewegingen waarbij alle krachten va
riëren.

Evenwichtsstanden
De evenwichtsstanden w orden bepaald voor die gevallen w aar
in de thrusters en propellers, bijvoorbeeld 80 % van de m axi
male stuw kracht leverend, evenwicht kunnen m aken met de 
gem iddelde stroom -, wind- en driftk rach t van de golven. N iet 
de volle stuw kracht is gekozen om de mogelijkheid te behouden 
de variaties in de krachten op te kunnen vangen. In figuur 23 
is door middel van arcering aangegeven in welke gebieden geen 
evenwicht mogelijk is bij com binaties van golf- en windrichting.

 stroomrichting (graden)
Fig. 24. Combinaties van zee-, wind- en stroomrichtingen waarvoor 

het positioneersysteem voldoende stuwkracht kan ontwik
kelen. (In het gearceerde gebied is de stuwkracht onvol
doende.) De wind en de golven komen uit dezelfde rich
ting.
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In figuur 24 is de invloed van stroom  nagegaan, bij één stroom 
snelheid (2 knopen) m aar variërende richting. O pgem erkt zij 
d a t voor de golven slechts één zeetoestand en één w indsnelheid 
(45 knopen) beschouwd zijn. Deze beschouwingen geven een 
zeker inzicht in de m ogelijkheden van het gebruik van een 
dynam isch positioneersysteem . E r zij opgem erkt da t variaties 
van de op tredende krachten aanzienlijk groter kunnen zijn dan 
de gem iddelde w aarden. Indien bijvoorbeeld alleen variaties 
in de d riftk rach t beschouwd worden, kan het volgende gesteld 
worden.
A annem ende dat het spectrum  van de zee smal is, een veel ge
bru ik te veronderstelling, dan hebben de laterale en longitudi
nale d riftk rachten  een exponentiële w aarschijnlijkheidsverde- 
ling m et een standaarddeviatie die gelijk is aan het gem iddelde. 
D it houdt in dat de gem iddelde w aarden in 64 % van de tijd 
overschreden worden. Een w aarde die in slechts 5 % van de 
tijd overschreden wordt, is driem aal de gem iddelde optredende 
kracht. In welke m ate dit to t gevolg heeft d a t de bewegingen 
te groot zijn, kan nagegaan w orden op de h ierna te bespreken 
wijze.
Bewegingen met de golffrequentic
Vergelijking van de beschikbare th rusterkrach ten  en de am pli
tudes van het oscillerende deel der golfkrachten (figuren 7 en 
20) toont aan dat het niet mogelijk is m et de te gebruiken 
thrusters de oscillerende bewegingen van de golven tegen te 
gaan. H et is daarom  beter de regelaar niet op de bewegingen 
met de golffrequentie te laten reageren, hetgeen door de filters 
gedeeltelijk te bereiken is. In het ideale geval w aarbij de th ru s
ters en propellers in staat zijn de langzaam  variërende k rac h 
ten voortdurend te corrigeren zodat daardoor geen afwijkingen 
ontstaan en de thrusters niet reageren op de afwijkingen die 
variëren m et de golffrequentie, voert het schip alleen de bew e
gingen tengevolge van de golven uit. D it zijn de bewegingen 
die het schip m inim aal blijft uitvoeren. Beter kan het schip niet 
gepositioneerd w orden. D e bewegingen in dit geval w orden 
gevonden door het stelsel vergelijkingen op te lossen in  de b e 
treffende gem iddelde evenw ichtsstand m et het eerder genoem de 
bij de Technische H ogeschool ontw ikkelde program m a [3]. In 
figuren 25, 26 en 27 zijn de significante schrik-, verzet- en gier- 
bewegingen (dubbele am plitude) uitgezet als functie van de 
golfrichting in twee onregelm atige langkam m ige zeeën m et 
gelijke significante golfhoogten van 4,9 m.
Bewegingen b(j variatie van alle krachten
T ot nu toe is nagegaan of evenw icht gem aakt kan w orden voor

Fig. 26. Invloed van de golfrichting op de significante waarde van 
de verzetbeweging in twee langkammige onregelmatige 
zeeën met een gelijke significante golfhoogte van 4,9 m.

Fig. 25. Invloed van de golfrichting op de significante waarde van 
de schrikbeweging in twee langkammige onregelmatige 
zeeën met gelijke significante golfhoogten van 4,9 m.

de gem iddelde krachten  en zijn in de evenw ichtsstanden de 
bewegingen bepaald die variëren  m et de golffrequentie indien 
ideaal geregeld en gefilterd wordt. D it zijn echter wensen die 
niet vervuld kunnen w orden. H et schip zal tengevolge van een 
relatief langzam e variatie in wind-, stroom - en driftkrachten  
bewegingen uitvoeren die niet d irect gecorrigeerd w orden ten 
gevolge van de traagheid in het systeem. H et ideaal filteren is 
eveneens niet te verwezenlijken, zodat de thrusterspoed toch 
tengevolge van de bewegingen met de golfrequentie gaat vari
ëren. w aarop het schip weliswaar bijna niet reageert, m aar w at 
de effectieve stuw kracht verm indert en verm ogenm odulatie en 
slijtage in het spoed verstelm echanism e veroorzaakt.
De aanwezigheid van de filters in troduceert in het gehele fre- 
quentiegebied faseverschuivingen. ook voor de langzaam  vari-

de gierbeweging in twee langkammige onregelmatige zeeën 
met een gelijke significante golfhoogte van 4,9 m.
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erende bewegingen, w aardoor instabiliteiten kunnen ontstaan. 
H et ontwerp en de instelling van de PID  regelaar en het on t
werpen instelling van de filters m oeten tegen elkaar worden 
afgewogen. Beginnende bij de PID -regelaar worden de P-, I- 
en D-coëfficiënten zo gekozen dat het systeem stabiel is en de 
reactietijd redelijk klein is. De beschikbare stuw kracht leidt 
ertoe dat de eigen frequenties van het systeem voldoende ver 
van het golffrequentiegebied af liggen. Tevens m oet de fase- 
verschuiving die de golffilters in het lage frequentiegebied ver
oorzaken, acceptabel zijn. De toelaatbare verschuiving is kleiner 
naarm ate de eigen frequenties van het systeem hoger zijn. Een 
verbetering van deze situatie door het filter aan te passen m ag 
echter geenzins ten koste gaan van de eigenlijke functie van de 
filters. De m ogelijkheid om de coëfficiënten van de PID -rege- 
laar kleiner te maken wordt bepaald door de toelaatbare u it
wijkingen van het schip onder invloed van laag-frequente kracht- 
verstoringen. D oor „wind feed forw ard” toe te passen hoeft 
men de coëfficiënten in ieder geval niet te relateren aan de 
windverstoringen, hetgeen betekent dat de laagfrequente d rift
krachten de voornaam ste storingsbron zijn.
Om het ontwerpen en instellen te kunnen uitvoeren dienen beide 
stelsels vergelijkingen (1) en (2) te  worden opgelost, hetgeen 
in het voorbeeld van het boorschip gebeurt op een hybride 
rekenm achine.
H et golfspectrum  wordt gediscretiseerd in een aantal frequen
ties met bijbehorende am plitudes en fasehoeken, die een un i
form e verdeling over de frequenties m oet hebben. M et de van 
te voren berekende overdrachtfuncties kunnen de bewegingen 
tengevolge van de gekozen sinusvormige golven bepaald en bij 
elkaar geteld worden. D e bewegingen onderling zijn nu met de 
juiste fasehoek gekoppeld. D e resultaten w orden als een tijds
afhankelijk signaal opgeborgen in het geheugen van het digitale 
gedeelte van de rekenm achine.
D e m om entane waarden van de driftk rach t en m om ent w orden 
bepaald door het kw adraat van de om hullende van de golfuit- 
wijking te vermenigvuldigen m et een constante, die onder an 
dere van de gem iddelde frequentie van de golven afhangt. D it is 
correct voor het geval dat het energiespectrum  van de zee smal 
is. Een verbetering hierop is mogelijk door de kracht en het 
m om ent ook af te doen hangen van de m om entane frequentie 
van de golven [9].
De vergelijkingen van stelsel (2), de langzaam  variërende k rach
ten en bewegingen w orden op het analoge gedeelte geprogram 

m eerd, waarbij het digitale gedeelte de coëfficiënten genereert. 
De driftk rach t tengevolge van de golven w ordt door middel van 
een digitaal-analoog om zetter in de op het analoge gedeelte 
geprogram m eerde vergelijkingen gevoerd.
M et behulp van ruisgeneratoren en aangepaste filters w orden 
w indspectra gesimuleerd, één voor de snelheidsfluctuaties in 
de richting van de hoofdstrom ing en één voor de windsnelheids- 
com ponent loodrecht erop. Deze laatste w ordt dan om gerekend 
tot een windrichtingssignaal.
T enslotte w orden de langzam e bewegingen na een analoog- 
digitaal om zetting bij de bewegingen tengevolge van de golven 
opgeteld.

5. SLO TO PM ERK IN G EN
In dit artikel is de gedachtengang gegeven volgens welke het 
gedrag van een dynam isch gepositioneerd vaartuig op zee on
derzocht kan worden, teneinde ontwerpgegevens te verkrijgen 
voor het schip, thrusters en regelaar en om het gedrag van het 
systeem te kennen onder de heersende uitwendige om standig
heden en het aan de gestelde criteria te  kunnen toetsen.
De m ate waarin de resultaten van het gesim uleerde proces over
eenstem m en m et het gedrag van het systeem in werkelijkheid 
hangt af van het gebruikte m athem atisch m odel. H et is d aa r
om van het grootste belang dat de karakteristieken van de 
onderdelen op de juiste wijze m athem atisch zijn weergegeven. 
Om de m ate van overeenkom st te bepalen zijn proeven op zee 
nodig, waarvan de resultaten kunnen leiden to t aanpassing van 
het m athem atisch model.
D e bij de sim ulatie gevonden instelling van de autom aat w ordt 
in eerste instantie ook in werkelijkheid gebruikt. Stem m en de 
resultaten niet helem aal overeen dan kunnen op grond van de 
ervaring met het instellen op de rekenm achine, de instellingen 
aan boord gem akkelijk in gunstige zin gewijzigd worden.

Verantwoording
D e hier weergegeven resultaten zijn ontleend aan door TN O - 
1WECO verrichte onderzoekingen aan het in [10] beschreven 
boorschip. Dit boorschip is door IH C -H olland ontw orpen en, 
voor de F ranse firm a Somaser, gebouwd. Bij het onderzoek 
w ordt TN O -IW EC O  bijgestaan door IH C -H olland, door het 
N ederlands Scheepsstudiecentrum  T N O  en de Onderafdeling 
Scheepsbouwkunde van de Technische Hogeschool te Delft. 
De verantw oordelijkheid voor dit artikel berust echter bij de 
auteurs.
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HEEFT DE NEDERLANDSE SCHEEPSBOUW NOG EEN TOEKOMST?
H et antw oord op de vraag welke als titel hoven dit artikel staat, luidt niet eenvoudig  
„ja” o f „nee”, maar „ja . . . m its". O ud-m inister drs. J . Hakker, thans voorzitter van 
het College voor de Nederlandse Scheepsbouw, noem de zijn eigen titel voor de 
lezing welke hij onlangs heeft gehouden voor de leden van het departem ent Rotter
dam van de N ederlandsche M aatschappij voor N ijverheid en H andel —  „De toe
kom st van de Nederlandse scheepsbouwindustrie” —  ook enigszins misleidend, o m 
dat deze de indruk zou kunnen wekken, dat over de toekom st van de Nederlandse 
scheepsbouw zou kunnen worden gesproken los van die van de Europese scheeps
bouw. „En dat is beslist niet ju ist”. Uit zijn betoog blijkt dat er zelfs een mondiaal 
verband bestaat.

Hoewel de schecpsbouwindustrie altijd 
een sterk internationaal karakter heeft 
gehad, is het vooral de laatste jaren 
steeds duidelijker geworden dat de pro
blematiek van deze bedrijfstak de ho
rizon van de individuele Europese na
ties heeft overschreden. Of er een goede 
toekom st is voor de N ederlandse 
scheepsbouwindustrie hangt samen met 
het antwoord op de vraag of er een 
goede toekom st is voor een W esteuro- 
pese scheepsbouwindustrie.
Europa en Japan zijn de twee belang
rijke centra w aar zich de wereldscheeps- 
bouw heeft geconcentreerd. N iet m inder 
dan 85 % van de totale wereldscheeps- 
bouw vindt in deze produktiegebieden 
plaats. De moeilijkheden w aarin verschil
lende grote Europese scheepswerven zich 
reeds geruim e tijd bevinden, vloeien niet 
in de eerste plaats voort uit onderlinge 
concurrentiestrijd binnen Europa, m aar 
worden in sterke m ate veroorzaakt door 
de uitzonderlijke condities die de J a 
panse scheepsbouwers bereid en in staat 
waren te aanvaarden, (onder E uropa 
verstaan wij in dit verband de EEG - 
landen incl. G root Brittannië en de Scan
dinavische landen.)
Het fundam entele probleem  w aarvoor de 
Europese scheepsbouwer —  evenals vele 
andere ondernem ers —  zich ziet gesteld, 
is het bereiken van een regelmatige en 
harm onische groei van zijn bedrijf. Deze 
groei dient zo harm onisch mogelijk te 
zijn opdat de bedrijfstak voldoende aan
trekkelijk blijft voor de belangrijke pro- 
duktiefactoren  arbeid en kapitaal.

O nregelm atige vraat*.
De scheepsbouwindustrie heeft in de 
eerste plaats echter te m aken met een 
onregelm atige vraag naar nieuwe sche
pen, veroorzaakt door de conjuncturele 
schom m elingen in het wereldhandelsvo- 
lume die zich via de vraag naar zee
transport weerspiegelt in een sterk fluc
tuerende vrachtenm arkt.
In de tweede plaats vergroten technolo
gische ontw ikkelingen de risico’s die 
scheepsbouwers m oeten aanvaarden in 
belangrijke m ate, en in de derde plaats 
worden deze m oeilijkheden nu boven
dien voor de Europese scheepsbouwers 
verzw aard door de heftige concurrentie 
van Japan.
De Japanse scheepsbouwer kan steunen 
op een nationale politiek welke duidelijk 
to t doel heeft op wereldniveau to t een 
m aritiem  dom inerende positie te kom en, 
w aardoor de Japanse scheepsbouwer kan 
rekenen op een stevige steun in de rug 
w anneer zich m oeilijkheden voordoen.
De bijdrage die de N ederlandse scheeps

bouw aan de wereldscheepsbouw geeft, 
is te beschouwen als een partje  in het 
grote geheel. En de vraag die wij ons 
eigenlijk dienen te stellen luidt dan ook: 
w at is de toekom st van de W esteuropese 
scheepsbouwindustrie.

Knige cijfers
N ederland neem t de laatste jaren  3 a 4% 
van de totale w ereldscheepsbouwproduk- 
tie voor zijn rekening. Tesam en met de 
andere E EG -landen kom t men op 
±  18 % en na toetreding van G root 
Brittannië, Noorwegen, D enem arken en 
Ierland zal dit percentage boven de 30 % 
komen.
H et aandeel van deze landen in de 
wereldvloot bedroeg ongeveer 35 % . Ja 
pan neem t met een percentage van 50 %  
de eerste plaats in bij de w ereldproduktie 
van schepen, terwijl het Japanse aandeel 
in de wereldvloot slechts 12,5 %  be
draagt.
Uit de gegevens van L loyd’s Register 
of Shipping over te w ater gelaten ton
nage gedurende de laatste tien jaren, 
blijkt dat de EEG-scheepsbouw  in ab
solute cijfers weliswaar nog is gestegen 
van 2,4 mln brt in 1961 naar 3,9 mln 
brt in 1970, doch dat Japan  van 1,8 mln 
brt in 1961 is gestegen to t 10,5 mln brt 
in 1970.
In diezelfde periode is de w ereldpro
duktie gestegen van 8 mln brt in 1961 
to t 21,7 mln brt in 1970. Procentueel 
heeft Japan daardoor zijn aandeel in de 
wereldproduktie van 22 % in 1961 tot 
bijna 50 % in 1970 kunnen opvoeren, 
terwijl de E E G  van de zes van 30 %  in 
1961 tot 18 % in 1970 is afgezakt. 
Rekent men to t E uropa naast de E E G - 
landen ook G root-B rittannië en de 
Scandinavische landen dan hebben deze 
landen tesam en met Japan  gedurende 
de gehele periode van ’61 to t ’70 rond 
85 % van de w ereldproduktie voor hun 
rekening genom en. Tussen Japan ener
zijds en E uropa anderzijds hebben zich 
dus grote verschuivingen voorgedaan. 
Het Europese aandeel is in die 10 jaar 
gedaald van 60 % to t 35 %  en het 
Japanse aandeel is gestegen van 22 % 
tot 50 %

Bescheiden
Hoewel het aandeel van N ederland  in 
het grote geheel gezien bescheiden is, 
is de scheepsbouwindustrie voor N eder
land toch een belangrijke bedrijfstak. Dit 
blijkt voldoende uit de volgende cijfers: 
De totale om zet in 1970 bedroeg 2,5 
m iljard w aarvan 600 mln voor repara- 
tieorders. M eer dan de helft van deze 
orders zowel op het gebied van de nieuw

bouw als van de reparatie kwam uit 
het buitenland. Dit vertegenwoordigt 
ruim 4 % van de totale N ederlandse 
industriële export.

De scheepsbouwindustrie biedt hierm e
de direkt werkgelegenheid aan ruim
45.000 man, alsmede aan een groot 
aantal toeleverende industrieën. H oudt 
men hierm ede rekening, dan verschaft 
de N ederlandse scheepsbouw direkt en 
indirekt aan zo’n 75.000 m an werk. Dit 
is 4 % van de totale industriële m an
kracht in Nederland.

Reparatiecentrum
In bestede uren nem en de reparatie- 
uren een grotere plaats in dan we uit 
de om zetcijfers op het eerste gezicht 
kunnen afleiden. De toegevoegde w aar
de is bij de reparatie-om zet nl. relatief 
veel hoger, om dat voor deze activiteit 
m inder m aterialen en diensten van der
den ingekocht worden dan voor de 
nieuwbouw het geval is. Van het to ta
le aantal direkte uren dat in de N eder
landse scheepsbouw w ordt verwerkt 
neemt de reparatie 40 a 50 % voor 
zijn rekening. Een dergelijke verhouding 
tussen nieuwbouw- en reparatie-activi- 
teiten komt —  voorzover wij weten —  
in geen enkel ander belangrijk maritiem 
land voor, en illustreert de relatief zeer 
belangrijke positie die de scheepsrepara- 
tie in N ederland inneemt. D e functies 
van onze grote nationale havens komen 
hierin duidelijk tot uitdrukking.

Van de totale industriële p roduktie in 
N ederland neem t de scheepsbouw 3 % 
voor zijn rekening. Vergelijkt men dit 
met W est-Duitsland w aar dit cijfer 0,8 % 
is, dan blijkt ook hieruit de relatief be
langrijke plaats van de scheepsbouwin
dustrie in het geheel van de N ederland
se industriële activiteiten. G em akshal
ve kunt u voor N ederland dus meestal 
wel het percentage van 3 a 4 gebruiken. 
Ons aandeel in de w ereldproduktie van 
schepen is 3 a 4 % .
Industriële exportbijdrage ruim  4 % .  In 
dustriële m ankracht in de scheepsbouw 
is 4 % . Het aandeel in de industriële 
produktie is 3 % .

Japan
Wij willen nu eerst aandacht schenken 
aan de om standigheden die Japan  in 
staat hebben gesteld zijn scheepsbouwin
dustrie op de indrukw ekkende wijze uit 
te bouwen tot het huidige hoge niveau. 
Japan  kwam uit de Tw eede W ereld
oorlog als een verslagen land, m et een 
nationale econom ie die zw aar te lijden 
had gehad onder de oorlogsinspanning. 
Het eilandenrijk met een sterk groei
ende bevolking en weinig natuurlijke 
hulpbronnen, werd in toenem ende m ate 
afhankelijk van de vaarwegen over zee. 
De enige m anier om de bevolking van 
het land een hogere welvaart te bezor
gen, bestond in het ,op gang brengen 
van een gedurfd economisch plan, ge
baseerd op industrialisatie van het land, 
noodzakelijkerwijs gekoppeld aan een 
sterke uitbreiding van de m aritiem e be
langen.
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Nu, 25 jaar later, moet men constateren 
dat Japan hierin volledig is geslaagd. 
Het is bezig één van de grootste eco
nomische machten ter wereld te worden, 
terwijl de groeicijfers nog steeds beho
ren tot de allerhoogste die men bij de 
industrie-landen kan vinden.

Groei
G edurende de laatste 20 jaar is de to n 
nage van de Japanse vloot ongeveer el
ke vijf jaar verdubbeld. O ndanks deze 
sterke stijging wordt nog slechts 50 % 
van de goederen onder nationale vlag 
vervoerd. H et is volkomen verklaarbaar 
dat de maritiem e belangen van het 
land dienen te w orden gesteund door 
een sterke scheepsbouw. De enorm e stij
ging van de scheepsproduktie wordt 
hierdoor echter slechts ten dele verklaard. 
Wij stelden reeds vast dat de vloot van 
Japan slechts 12,5 % van de wereldvloot 
omvat, terwijl de scheepsbouw 50 % van 
de w ereldproduktie levert.
Een andere belangrijke impuls voor de 
ontwikkeling van de scheepsbouwindus- 
trie in Japan is gelegen in het feit, dat 
de zo noodzakelijke export van andere 
produkten in eerste instantie sterk werd 
gehinderd door handelsbelem m eringen in 
andere landen. Eén van de weinige 
markten w aarop deze belemmeringen 
niet golden, was met nam e de scheeps
bouw en hierin ligt de verklaring dat 
de scheepsbouw van het begin af aan 
werd gekozen als basis voor een natio 
nale industriepolitiek.
Omstreeks 1950 kon Japan deze politiek 
kracht bijzetten, want de belem m erende 
bepalingen in scheepsafmetingen die hen 
na de oorlog werden opgelegd, werden 
toen opgeheven; het land beschikte op 
dat m om ent over een enorm e arbeidsre
serve van hoge kwaliteit en de basisin
dustrieën waren ver genoeg ontwikkeld 
om de scheepsbouw effectief te kunnen 
steunen.
The Ministry of International Trade 
and Industry, beter bekend als M1TI, 
verleende m et het Shipping D epartm ent 
and The M inistry of T ransport belang
rijke steun aan de opstelling en uitw er
king van taakstellende produktieplan- 
nen.

Monoliet
D aarnaast schuilt een grote kracht van 
Japan in de monolitische structuur van 
het Japanse bedrijfsleven. Overheid, ban
kiers, scheepsbouwers en reders heb
ben over en weer zulke nauwe banden 
dat beslissingen dikwijls bij wijze van 
spreken rond één tafel kunnen worden 
genomen, zodat in nauwe samenwerking 
tussen regering en bedrijfsleven een na
tionaal plan kan worden doorgevoerd. 
De steun die de Japanse overheid aan 
de scheepsbouw heeft gegeven, is in Ja 
pan indrukwekkend. N aast het te r  be
schikking stellen van de noodzakelijke 
infrastructuur en leningen tegen lage 
rente, werd uitgebreide steun gegeven 
om het de Japanse scheepsbouwers mo- 
geiijk te m aken gunstige financierings- 
voorwaarden aan buitenlandse reders 
aan te bieden. De thuism arkt voor sche

pen werd door sterke invoerbelem m erin- 
gen doeltreffend beschermd.
De Japanse scheepsbouwers, zonder uit
zondering deel uitm akend van machtige 
industriegroepen, hebben uitstekend ge
bruik weten te maken van de hen ge
boden kansen en zijn erin geslaagd een 
zéér efficiënt, zéér goed werkend indus- 
trieapparaat op te bouwen.
Ongetwijfeld hebben de lage lonen tij
dens de aanloopperiode krachtig m ee
geholpen om deze industrie de ontw ik
kelingsmogelijkheid te geven. N u de lo
nen echter niet lager zijn dan de in E u
ropa gebruikelijke, begint ook het groei
tem po van de Japanse scheepsbouwin- 
dustrie de laatste jaren enige stabilisatie 
te vertonen t.o.v. de Europese.

Geen stabilisatie
Toch moet uit recentelijk bekend ge
worden Japanse uitbreidingsplannen af
geleid worden dat men in Japan niet uit 
is op stabilisatie van de huidige ver
houdingen. O nder het m otief dat in de 
komende jaren tot 1980 een sterke uit
breiding van de wereldhandel kan w or
den verwacht, gevolgd op de wens om 
een veel groter deel van de toenem en
de im porten van grondstoffen in Japan 
en toenem ende export van gerede pro
dukten met Japanse schepen uit te voe
ren, liggen de plannen gereed om het 
huidige produktiepeil van plm. 10 
milj. brt. to t 16 milj. brt. uit te breiden 
in 1975 en in 1980 zelfs tot 20 mil
joen bruto registerton. D at is dus een 
verdubbeling in tien jaar. Een belang
rijk gedeelte van deze plannen is inmid
dels in het stadium van uitvoering.
Indien men hiertegenover stelt dat in 
EEG -verband prognoses zijn gem aakt 
betreffende de ontwikkeling van de 
w ereldhandel en het daaruit voortvloei
ende vervoer over zee en de behoefte 
aan zeeschepen, prognoses die uitkom en 
op een gemiddelde behoefte aan nieuwe 
tonnage tot 1980 van pl.m. 24 miljoen 
bruto registerton per jaar, dan zou hier
uit blijken dat de Japanse schcepsbouw- 
capaciteit in 1980 van 20 miljoen bru
to registerton theoretisch 80 % van de 
wereldbehoefte zou kunnen dekken.
H et is duidelijk dat dit dan opnieuw 
voornam elijk ten koste van het E urope
se aandeel in de wereidscheepsbouwpro- 
duktie zou gaan.

O naanvaardbaar
De in het voorgaande geschetste Jap an 
se ontwikkeling is voor E uropa niet 
aanvaardbaar. De toekomstige EEG  im
mers, die bijna 40 % van de w ereldhan
del en de koopvaardijvloot controleert, 
moet niet in een verregaande afhanke
lijke positie worden gebracht van Ja
pan als voornaam ste scheepsbouwland. 
Indien deze afhankelijkheid eenmaal 
aanwezig is, w ordt de prijsvaststelling 
van de toekomstige transportdiensten 
ook een veel te ongewisse zaak. H an
delspolitieke overwegingen en strategi
sche belangen m aken ook m aar al te 
duidelijk dat W est-Europa op deze Ja
panse uitdaging een antwoord moet ge
ven.

De met de andere Europese maritiem e 
landen uitgcbrcide EEG  dient een m a
ritieme politiek tot ontwikkeling te 
brengen die leiding geeft aan het stre
ven van de Europese landen om zich 
als scheepsbouwers te handhaven.
In alle belangrijke Europese landen is 
dit onderwerp uitvoerig bediscussieerd 
en zijn er in de vakpers van elk land 
artikelen over verschenen. In de E cono
mist van 16 oktober 1971 bijvoorbeeld 
wordt een poging gedaan de mogelijk
heden van de Europese scheepsbouw te 
evalueren. De titel van dit artikel is 
veelzeggend „Shipbuilders swirn together, 
o r . .
Uit dezelfde periode dateert de „ In 
ternational Inquiry into Shipbuilding” 
van het tijdschrift Shipbuilding and 
Shipping Record, waarin duidelijke uit
spraken van grote Europese scheepsbou
wers zijn verzam eld, alle wijzende in 
de richting dat een W esteuropese po
litiek noodzaak is. In een door de A r
beitsgemeinschaft W erftgutachten 1970 
uitgegeven rapport w ordt eveneens rui- 

.me aandacht besteed aan de vereurope- 
anisering van het scheepsbouwprobleem, 
althans wat de grote scheepswerven be
treft.

EF.G-taak
Wij willen duidelijk stellen dat wij deze 
noodzaak mede onderschrijven en dat 
met spoed begonnen moet worden aan 
nadere uitwerking van deze gedachte. 
H ier ligt een taak voor de EEG -com - 
missie, gesteund door de nationale over
heden en hier ligt ook een taak voor 
het Europese bedrijfsleven. President 
M alfatti van de Europese Commissie is 
naar Japan geweest en heeft de moge
lijkheid geopend voor verder overleg.
Op EEG-niveau is het ook mogclijk om 
een Europese scheepsbouwpolitiek te on
dernem en en de EEG  kan ook een ge
paste vuist maken in onderhandelingen 
met de Japanse overheid. W ant het is 
noodzakelijk dat de Japanners overtuigd 
worden van de desastreuze gevolgen die 
een onbelem m erde uitbouw van hun 
scheepsbouwpotentieel met zich brengt. 
Een overtuiging die pas zal ontstaan 
indien een gem eenschappelijk Europees 
front aanwezig is dat weet te handelen 
vanuit een positie niet van onm acht 
m aar van kracht.
M aar voor dat gem eenschappelijke front 
moet ook het Europese bedrijfsleven 
zorgen, want als het thuisfront verdeeld 
is, zal het de werkzaam heden binnen de 
EEG  verlammen.

Council
Er zijn gelukkig aanwijzingen dat een 
samenwerking in Europa op gang komt 
uitgaande van dat bedrijfsleven. Wij 
doelen met nam e op de oprichting van 
de Council of EEG  Builders o f large 
ships, w aarm ee een samenwerkingsba- 
sis is gevormd voor de scheepsbouwers 
die schepen afleveren van meer dan
150.000 ton deadweight. Tien belang
rijke Europese scheepsbouwers uit de 
kleine E EG  hebben aan de oprichting 
meegewerkt en de Council staat open
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voor andere Europese deelnem ers als 
geassocieerd lid met dezelfde rechten. 
En uit G root-B rittannië en uit Zweden 
doen de groten ook mede.
De council zal de pogingen van zijn le
den coördineren en ondersteunen om tot 
stabilisatie, pooling en verbetering van 
zijn toekomstige activiteiten te komen. 
Wellicht dat de activiteiten het best om 
schreven kunnen worden als een prijs- 
cn conditiekartel m et een zekere evenre
dige toedeling van produktie.
Een dergelijk pogen druist u iteraard in 
tegen een streven naar volledige m ede
dinging, m aar dat streven kan op deze 
m ondiale m arkt met deze specifieke 
m arktverhoudingen ook niet meer ge
realiseerd worden.
De council is ook een com petente ge
sprekspartner voor de EEG -autoritei- 
ten in Brussel.

Overcapaciteit
Op het niveau van de voornaam ste Eu
ropese scheepsbouwindustrieën zijn bo
vendien stappen ondernom en om Japan 
duidelijk te maken dat zijn uitbreidings
plannen een derm ate grote overcapaci
teit in de scheepsbouwindustrie zullen 
creëren, dat niet alleen de Europese m aar 
ook de Japanse scheepsbouwindustrie de 
commerciële gevolgen daarvan aan den 
lijve zal ondervinden. G estreefd w ordt 
om zo mogelijk in gemeenschappelijk 
overleg maatregelen te nemen om de 
bouwcapaciteit in evenwicht te houden 
met de verwachte vraag naar nieuwe 
schepen en de onderlinge verhoudingen 
met Japan en W est-Europa te stabilise
ren op het huidige niveau.
W anneer men in internationaal (Europees) 
verband aldus tot overeenstem m ing zou 
kunnen komen m et Japan dan is d aa r
mede alleen nog m aar ,,A ” gezegd. De 
daarbij onvermijdelijk behorende „B” 
betreft vervolgens een systeem van af
spraken en te nem en kostbare m aatre
gelen <in Europees verband.
Het zal immers duidelijk zijn, dat w aar 
een overeenkom st met Japan een ver
deling van de totale capaciteit beoogt, 
Europa er op zijn beurt voor zal m oe
ten zorgen dat zijn produkten tegen 
vrijwel dezelfde bouwprijzen kunnen 
worden geleverd als de Japanse, hetgeen 
voor de Europese bedrijven de nood
zaak met zich m eebrengt om de pro- 
duktiviteit aanm erkelijk te vergroten. 
D oet W est-Europa dit niet dan mag 
men niet verw achten dat voldoende suc
ces zal w orden behaald.

Japanse uitdaging
Enerzijds veroorzaakt de Japanse uit
daging een extra uitw ijkmogelijkheid 
voor de koper en voor onze werven een 
wegvallende m arkt, doch daarenboven 
heeft de snelle stijging van de arbeids
kosten een wedloop m et de produktivi- 
teitsstijging veroorzaakt, welke ook van 
belang is voor vergelijking met andere 
landen dan Japan in en buiten Europa. 
Bij de te nem en m aatregelen zal men 
m oeten denken aan het, a la Zweden 
(of nog geavanceerder!), m oderniseren 
van een aantal daartoe geschikt te ach
ten werven, zowel als aan het sluiten

van een wellicht even groot aantal moei
lijk aan te passen onrendabele bedrijven. 
D aarnaast zal er een aantal werven m oe
ten blijven bestaan voor de bouw van 
zeer speciale en ingewikkelde schepen 
(o.a. m arineschepen). De uitdrukking 
„m oeten blijven bestaan” versta men 
niet verkeerd; qua organisatie en toe te 
passen m ethodiek zullen ook deze be
drijven zeer geavanceerd moeten zijn, 
zodat aan dit soort „blijvers” ook nog 
grote bedragen moeten worden besteed. 
Voorts zal de produktie, nu wederom in 
het algemeen bedoeld, in samenwerking 
wellicht vrij vergaand „com plem entair” 
moeten geschieden, d.w.z. dat bepaalde 
werven zich specialiseren op de fabrica
ge van grote onderdelen, terwijl andere 
hetzelfde doen op het gebied van de 
eindassemblage en/of de afbouw.

M odulair
Parallel hieraan zal een ver doorgevoerd 
systeem van onderdelen-norm alisatie 
moeten w orden uitgewerkt. D it project 
door de Stichting N ederlandse Scheeps
bouw Industrie aangeduid m et „m odu
laire scheepsbouw” , kan voor een be
paald deel van de totale produktie al
leen doeltreffend worden aangepakt op 
basis van internationale samenwerking.
Men zou dit als het ware kunnen zien 
als een analogie van het „C oncorde-pro- 
ject” in de vliegtiugindustrie, m et dien 
verstande dat het niet gericht is op een 
internationaal prestige-proclukt doch op 
een internationaal bruikbaar produktie- 
systeem  dat noodzakelijk is om een ge
hele bedrijfstak wederom  rendabel te 
maken en aldus voor het W esten te be
houden.
W ellicht zal het noodzakelijk zijn daar
toe tevens de mogelijkheden van verti
cale integratie (staalindustrie-scheeps- 
werven-installatiebedrijven en misschien 
w e l. .  .rederijen) op Europees niveau te 
onderzoeken.
Dit alles bijeengenomen betekent, dat 
we zullen moeten komen to t iets als een 
„Europese Scheepsbouwindustrie”, w aar
bij men niet alleen mag denken aan de 
werven doch ook aan de toeleverende 
industrie, zowel aan de kant van het 
halffabrikaat (het staal o.a.) als aan de 
zijde van de installaties (de voortstuwing, 
de leidingsystemen, los- en laadgerei, 
betim m eringen, etc.). Ons zo goed m o
gelijk rekenschap gevende van de ver
schillende van belang zijnde factoren 
menen wij dat in N ederland wellicht op 
een produktie van vier a zes m am m oet- 
tankers per jaa r kan w orden gerekend.

Twee categorieën
W at betekent de om zetting tot een E u
ropese scheepsbouwindustrie nu voor de 
betreffende Europese staten en de d aa r
in aanwezige bedrijfsstructuur? V oor de 
benadering van het antw oord op deze 
vraag zal het gehele veld eerst w at m oe
ten w orden onderverdeeld. W anneer we 
O ost-Europa buiten beschouwing laten 
en ons bovendien beperken to t de grote 
scheepsnieuwbouw (boven 150.000 dwt), 
dan kunnen de Europese scheepsbouw

e n d e n  globaal in twee categorieën w or
den gesplitst, t.w.:
—  de traditionele scheepsbouwlanden 
(Engeland, Nederland, Frankrijk, West- 
Duitsland, etc.).
—  de jonge scheepsbouwlanden (Span
je, Joegoslavië).

De laatste categorie heeft wellicht eni
ge voorsprong op de eerste als het er 
om gaat to t een betere produktiviteit 
te komen. De factoren die deze voor
sprong bepalen zijn:
•  een gunstiger klimaat,
•  een gunstiger arbeidsm arkt, zowel 
kw antitatief als qua loonpeil, echter in 
m indere m ate uit hoofde van vakm an
schap en ervaring,
•  de bedrijven zijn jonger en relatief 
m oderner.
In de eerste categorie (de traditionele 
scheepsbouwlanden dus) treft men uit
eenlopende bedrijfstypen aan w aarvan 
de grootste groep in beperkte m ate is 
gem oderniseerd. M et een kleinere groep 
is dit in het geheel niet het geval; deze 
groep is dus volkomen verouderd.

Zweden voorop
Tenslotte is er een zeer klein aantal ge
avanceerde bedrijven (op de vingers van 
één hand te tellen!) waarvan enkele hun 
moderniseringsplannen nog niet geheel 
hebben voltooid. Scandinavië en met n a 
me Zweden speelt in deze categorie een 
dom inerende rol.
D e hoofdkenm erken van geavanceerde 
produktie in de scheepsbouw zijn het 
streven zoveel mogelijk arbeidsuren b in
nenshuis aan te wenden naast vergro
ting van de hef- en transportcapaciteit, 
de m ateriaalstroom produktie (het w erk
stuk naar de man i.p.v. andersom ) en 
een voortschrijdende autom atisering 
d .m .v. com putertoepassingen op technisch, 
organisatorisch en adm inistratief gebied 
M et dit alles lopen de Zweden onbetwist 
voorop; met nam e veel Britse bedrijven 
en ook N ederlandse hebben nog wel wat 
in te halen. Zweden heeft altijd veruit 
de hoogste lonen in E uropa betaald 
(enige tijd was het verschil m et de onze 
zelfs 100 % !) en toch is het het enige 
land dat er in slaagde zijn w ereldm arkt- 
aandeel te handhaven op rond 8 % .

Ontoereikend
Sinds 1960 zag G root-B rittannië zijn 
aandeel dalen van 15 % to t 6 % en N e
derland ongeveer van 6 % to t 3 % met 
een dieptepunt in 1965 op 1,6 % .
Van de eerdergenoem de vrij grote groep 
bedrijven welke in beperkte m ate is ge
m oderniseerd moet w orden gezegd dat 
deze beperking thans tevens ontoerei
kendheid inhoudt. D it laatste heeft —  
vreem d genoeg —  niet alleen negatieve 
betekenis. D oordat deze werven nog 
niet to t volledige hyperm oderne nieuw- 
bouw-units of, zo u  wilt „schepenfa- 
brieken” zijn omgevorm d, bestaat wel
licht nog de m ogelijkheid zonder te gro
te kapitaalvernietiging de betreffende be
drijven of een aantal daarvan in te rich
ten op het verrichten van een deelfunc-
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ife voor de grote scheepsnieuwbouw. Dit 
moet dan echter wel in een logisch on
derling verband gebeuren. Een taakver
deling zowel op grond van de elkaar 
opvolgende produktiefasen als op grond 
van specialisatie naar type en soort zal 
hierbij een belangrijke doelstelling m oe
ten zijn.
Men zal geneigd zijn te zeggen dat wat 
theoretisch hier een goede oplossing 
lijkt daarm ede nog allerm inst praktisch 
haalbaar behoeft te zijn.
Gezien het internationale toneel w aarop 
zich dit spel zou moeten voltrekken lijkt 
deze vrees gegrond. E r zou dan ook 
met spoed met een grondig onderzoek 
moeten w orden begonnen.
V oor de omschreven ontwikkeling zal 
voor de toekom st van de N ederlandse 
en Europese scheepsbouw een ruim be
drag voor fundam enteel speurwerk m oe
ten worden besteed, waarbij de overheid 
een belangrijke rol zal moeten spelen.

Instrum entarium
N ederland heeft de instrum enten voor 
zijn aandeel in deze research in de 
vorm van het N ederlands Scheepsbouw
kundig Proefstation te W ageningen, het 
Scheepsstudiecentrum  te D elft, de Stich
ting M aritiem e Research en de Stichting 
Nederlandse Scheepsbouw Industrie in 
Den H aag; m aar voor de ontwikkeling 
van de omschreven projecten zullen m id
delen ter beschikking m oeten kom en om 
deze instituten in staat te stellen aan 
de behoefte te voldoen.
Verheugend is het dan ook dat er in 
Europees verband een begin van activi
teit kan worden w aargenom en, zoals zo
juist besproken.
E r is echter wel haast geboden. In de 
internationale vakpers en economische 
periodieken klinkt een steeds sterkere 
roep om een door de E E G  geïnitieerde 
W esteuropese politiek. Deze is noodza
kelijk, zowel naar buiten (vanwege de 
noodzakelijke afspraken m et Japan) als 
naar binnen om de u zojuist geschetste 
redenen. H et is vijf voor tw aalf; de E co
nom ist sprak zoals reeds gezegd enige tijd 
geleden van verdrinken of samen zwem 
men.
Verheugend is het dat vrijwel alle E u 
ropese scheepsbouwlanden, inclusief 
Zweden, bereid zijn to t een gesprek.

Niet afstoten
D at er technisch en organisatorisch nog 
efficiënt gewerkt kan worden laat Zw e
den ons zien. Scheepsbouw is een hoog
waardige industrie en mede gezien de 
totale logistiek die bij de scheepsbouw 
hoort, ligt het niet voor de hand dat 
W est-Europa deze activiteit naa r derde 
landen moet afstoten.
Wil de scheepsbouwindustrie mee voor
aan kunnen blijven lopen op het gebied 
van technologische ontwikkelingen, dan 
zijn naast de goed georganiseerde assem- 
blageplaatsen sterke toeleverende indus
trieën noodzakelijk. Wil deze toeleveren
de industrie zich blijvend interesseren 
voor de gang van zaken op scheeps- 
bouwgebied en m ede de bereidheid to 
nen baanbrekend werk op hun specia
listisch gebied te verrichten, dan dient

de scheepsbouw een bepaalde minimum 
omvang te behouden. Zo niet dan is 
een drastische terugval ook op dit tech
nologisch gebied de consequentie.

Investeringspolitiek
Scheepsbouw en met nam e de grote 
scheepsbouw zou men kunnen karakteri
seren als , ,hoog risicodragend aanne- 
merswerk in een w ereldm arkt” . G e
zien het sterk fluctuerende karakter van 
deze m arkt en het nog steeds in over
wegende m ate „custom  built" kenm erk 
van het uiterm ate kostbare en aan ster
ke ontwikkeling en schaalvergroting on
derhevige eindprodukt, is het niet ver
w onderlijk dat een dergelijke bedrijfstak 
als één der eersten w ordt geconfronteerd 
met de noodzaak to t een Europese in
vesteringspolitiek. Deze politiek zal ge
richt m oeten zijn op een optim ale flexi
biliteit in de geschetste m arkt, geba
seerd op internationale samenwerking. 
Deze politiek zal niet mogen leiden tot 
instandhouding van inefficiënte E urope
se bedrijven. E r  is geen enkele reden 
om met het ontw erpen van deze poli
tiek te wachten to tdat de eerderbespro- 
ken overeenstemming met Japan is be
reikt. We zouden moeten beginnen met 
een structuuronderzoek van korte loop
tijd gericht op de grote Europese 
scheepsbouw.

Verdeeldheid
H et nationale overheidsbeleid dient dan 
te w orden afgestem d op de Europese 
scheepsbouwpolitiek. Bij het ontbreken 
van een W esteuropese scheepsbouwpo
litiek wekt het geen verwondering dat 
de verdeeldheid de laatste jaren nog wel 
de overhand heeft gehad. W est-Europa 
beschikt vooralsnog slechts over een 
over tien landen verdeelde scheepvaart
en scheepsbouwpolitiek die onderling nog 
te grote verschillen vertoont. Om de ei
gen nationale industrie te beschermen 
hebben vele van de Europese landen 
m aatregelen getroffen om het plaatsen 
van opdrachten bij nationale werven 
aantrekkelijk te maken. N iet alleen voor 
nationale reders m aar ook voor buiten
landse opdrachtgevers.

Concurrentievervalsing
D it heeft in de loop der jaren geleid 
to t een scala van nationale maatregelen 
die ieder voor zich een concurrentiever
valsende invloed hebben gehad. Soms 
zijn dit rechtstreekse subsidies: zoals in 
Italië, F rankrijk  en Spanje, soms goed
kopere grondstoffen, o f vergaande inves- 
teringsfaciliteiten. Een belangrijke rol 
spelen vervolgens de kredietfaciliteiten, 
w aarvoor Japan  destijds het patroon 
heeft aangegeven door aan iedere op
drachtgever 80 % krediet aan te bieden 
voor 8 jaa r n a  oplevering van het schip 
tegen 7,5 % rente. H ierdoor w aren alle 
scheepsbouwlanden gedwongen gelijk
waardige kredietfaciliteiten aan te bie
den. D e N ederlandse regering is zeer 
actief in E E G - en O EC D -verband om de 
afbraak van deze steunm aatregelen te 
bevorderen. Bij de toepassing van de 
rentesubsidie in ons land door onze

overheid hebben onze scheepsbouwers 
de grootste moeite om, op gelijke voor
w aarden als in andere EEG - en OECD- 
landen de nafinanciering te kunnen aan 
bieden.

M iddelgrote en kleine werven
Wij hebben ons betoog to t nu toe be
perkt to t de grote schepen en meer spe
ciaal tot de m am m oettankers. Europa 
en zeker N ederland kent daarnaast een 
bloeiende scheepsbouwindustrie voor de 
bouw van kleinere schepen. De m arkt 
voor deze schepen is beperkter en de 
concurrentie van Japan is hier minder 
voelbaar. M aar ook hier kunnen wij 
niet verw achten dat alles bij het oude 
zal blijven. Ook op dit terrein zal op 
kortere o f langere term ijn de invloed 
van de vergrote produkticcapaciteit in 
Japan direct of indirect zijn invloed la
ten gevoelen, waarbij wij kunnen ver
wachten dat onze traditionele m arkten 
bedreigd zullen worden. De bedrijfstak 
heeft in ons land te m aken m et een snel
le stijging van de arbeidskosten, w aar
door de noodzaak van snelle produkti- 
viteitsstijging zich doet gevoelen.
De scheepsbouw is in N ederland een ou
de bedrijfstak en mede hierdoor belast 
met verschillende problem en. D e inder
tijd gekozen vestigingsplaatsen hebben 
vaak hun aantrekkelijkheid verloren, 
hierm ede de groei en de ontwikkeling 
van dat bedrijf afrem m end. Men vindt 
in N ederland een groot aantal m iddel
grote en kleinere werven over het gehe
le land verspreid. Bij teruglopen, van 
de conjunctuur zoals deze zich nu m a
nifesteert zijn grote moeilijkheden voor 
een aantal van deze bedrijven te ver
wachten. Deze moeilijkheden dienen tol 
een minimum beperkt te worden en ze
ker dient verm eden te worden dat op 
zich gezonde bedrijven in een sterke 
economische teruggang nodeloos ten on
der gaan. W elke maatregelen kunnen 
daarvoor w orden genom en?

Structuuronderzoek
V oor de middelgrote en kleine w er
ven w ordt momenteel door de Stichting 
N ederlandse Scheepsbouw Industrie een 
structuuronderzoek uitgevoerd dat onge
veer aan het einde van dit jaar gereed 
moet zijn. V oor de scheepswerf Van 
der Giessen-de N oord wordt in aanslui
ting op het werk van de Commissie 
W insemius, die zich met de R.S.V.-fusie 
heeft beziggehouden een nieuwe com 
missie ingesteld.
Kijken wij naar de juist met deze groep 
van werven zo nauw verbonden natio
nale scheepvaart, dan wijzen wij op een 
studie die mom enteel loopt betreffende 
de positie van de kleine handelsvaart, 
terwijl de Koninklijke N ed. Redersver- 
eniging goed gedocum enteerd heeft ge
wezen op het belang van een sterke N e
derlandse koopvaardij voor de N eder
landse econom ie in zijn totaliteit. H et N e
derlandse overheidsbeleid is sterk ge
richt geweest op herstructurering van de 
scheepsbouw en op het com penseren 
van concurrentievervalsende m aatrege
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len. Dc rentesubsidie-rcgeling heeft in 
dit verband lange tijd een belangrijke 
rol in N ederland kunnen spelen.

Fusies

Dc richtlijn voor het overheidsbeleid is 
op scheepsbouwgebied indertijd gelegd 
door het rapport van de Commissie N e
derlandse scheepsbouw 1965, beter be
kend als het R apport Keijzer. Een van 
de aanbevelingen van het rapport was 
een krachtig pleidooi om tot samenwer
king tussen alle grotere werven in N e
derland te komen. De grote werven 
hebben deze aanbeveling ter harte ge
nomen, culm inerend in de Rijn-Schelde- 
Verolm e fusie.
Het advies tot samenwerking richtte zich 
eveneens tot de middelgrote en kleine 
werven en ook hier zijn enkele inte
ressante samenwerkingen te signaleren. 
Een welhaast klassiek geworden voor
beeld van een uitstekend geslaagde sa
menwerking is die van de f.H.C. E n
kele andere groepen die vorderingen m a
ken bij hun streven de samenwerkings- 
gedachte gestalte te geven zijn: Rijn- 
W aal, de Hollandse Scheepsbouw As
sociatie, Nescos en Conoship. N aast 
deze samenwerkingen op vrijwillige ba
sis deed zich een aantal overnam es voor 
die mede de concentratie van de klei
ne en m iddelgrote werven hebben ver
groot. Wij hebben echter het gevoel dat 
men hier nog staat aan het begin van 
een lange weg, en de overheid zal door 
een actieve industriepolitiek moeten pro
beren deze zo noodzakelijke herstructure
ring op basis van selectieve criteria 
enige stimulansen te geven.

Itinding
Ruime aandacht zal door haar ook m oe
ten worden geschonken aan de conti
nuering van de reeds eeuwen bestaan
de binding tussen scheepvaart en scheeps
bouw, die zolang de pijlers hebben ge
vormd van N ederlands belangrijke m a
ritieme positie.

Om de herstructurering te begeleiden is 
enige jaren geleden de Stichting N eder
landse Scheepsbouw Industrie opgericht. 
In nauwe samenwerking met het bedrijfs
leven zijn belangrijke initiatieven ont
plooid. Wij noemen hiervan de sam en
stelling van een uniform adm inistratie
systeem dat inmiddels bij alle zee
schepen bouwende werven in Nederland 
is ingevoerd, de invoering van num erie
ke besturing in de scheepsbouwproduk- 
tie, invoering van netwerktechnieken, 
verbetering van produktiem ethoden, in
voering van bedrijfsnormalisatie, bedrijfs- 
vergelijkingen, alsmede het begeleiden 
van moderniseringsplannen bij individu
ele o f sam enwerkende werven. De ach
terstand die in N ederland op het gebied 
van de num erieke besturing was ont
staan is inmiddels in belangrijke mate 
weggewerkt. Een interessant initiatief n a 
men de G roninger werven, sam enge
bracht in de Conoship-groep, enige tijd 
geleden door te besluiten de voorbewer
kingen van plaat en profiel in één ge
m eenschappelijk bedrijf te doen plaats
vinden. De bouw van dit bedrijf zal deze 
maand aanvangen.

Zorgwekkend
De scheepsbouw en scheepvaart-situatie 
in het N oorden van het land is zeer 
bijzonder, m aar ook zorgwekkend. G ro
ningen beschikte jarenlang over een ster
ke coastervloot die het de laatste ja 
ren derm ate moeilijk heeft gehad, dat 
in aantal schepen deze vloot tot onge
veer de helft is teruggelopen. N ieuw
bouw komt weinig voor. Dit is een ern
stige handicap voor de werven in het 
N oorden, die een goede thuism arkt hard 
nodig hebben. De verbreding van het 
W inschoter Diep is voor vele van de 
hieraan gelegen werven reden geweest 
hun produktieapparaat aan te passen bij 
de mogelijkheden door deze schaalver
groting ontstaan. G rote bedragen zijn 
derhalve recent dn een aantal van deze 
werven geïnvesteerd. In tegenstelling to t

de rest van N ederland is de reparatie 
in deze provincie slechts van onder
geschikte betekenis, w aardoor deze w er
ven nog conjunctuurgevoeliger zijn dan 
de gemiddelde N ederlandse werf, die 
beide activiteiten bedrijft.

Overdekt
Vele kleine en m iddelgrote werven in 
ons land zijn met een ingrijpende aan
passing van hun produktieproces bezig, 
hierin bestaande dat de bouw van sche
pen geheel of gedeeltelijk overdekt 
gebeurt. De hieraan verbonden investe
ringen zijn uiterm ate groot en wij m o
gen derhalve niet verwachten dat alle 
werven zich op deze wijze kunnen aan 
passen.
Vele malen is gesuggereerd dat diver
sificatie een middel zou kunnen zijn om 
de scheepsbouw m inder conjunctuurge
voelig te maken. De grote ondernem in
gen in ons land die over m eer bedrij
ven beschikken, kunnen dit daadw erke
lijk toepassen, voor de meeste m iddel
grote en zeker voor de kleinere bedrij
ven is dit echter niet realiseerbaar.

Niet m inder belangrijk is de factor ar
beid van hoog tot laag die de produk- 
tie-apparaten moet bemannen.

De scheepsbouw m oet voldoende aan
trekkelijk blijven om  in alle functies  
de m edewerkers van het vereiste niveau 
te kunnen aantrekken. Een ter zake  
kundig kader en een goed op zijn taak 
voorbereid m anagem ent zijn noodzake
lijk. De belangstelling voor H .T .S .-op
leidingen scheepsbouw waaruit het toe
kom stige m iddenkader m oet worden aan
getrokken is niet overweldigend. Een 
reden te m eer dat én overheid door een 
industriepolitiek die tot samenwerkings
verbanden stimuleert én bedrijfsleven  
door daadwerkelijk gezamenlijk voor de 
toekom st te bouwen, vertrouwen weet te 
kw eken voor een verantwoorde toekom st 
in deze boeiende tak van bedrijvigheid.

N EDERLANDS  
SCHEEPSSTU D IECENTRUM  
TNO, DELFT

Rapport No. 162S
Titel: Bewegingen en ankerkrach- 
ten van dubbelrom p scheepsvor- 
men, door de heer M. F. van Sluijs.

Samenvatting:
Bij de uitvoering van werkzaam heden 
buitengaats, op het w ateroppervlak, op 
of in de zeebodem, is het nauwkeurig 
handhaven van een bepaalde positie van 
het m aterieel onder invloed van stroom , 
wind en golven vaak een probleem , dat 
bijzondere eisen stelt aan de werktuigen. 
De krachten welke op een vaartuig w er
ken bepalen de keuze van het ankersys- 
teem. D it kan zowel een dynam ic posi- 
tioning systeem zijn als een conventio
nele m eer-punts verankering. D aar de 
krachten veroorzaakt door golven, wind

en stroom  meestal overheersend zijn, is 
de keuze van het type vaartuig bijzon
der belangrijk bij werken buitengaats.

Dit rapport behandelt de bewegingen en 
de ankerkrachten van drie verschillende 
dubbelrom p configuraties in vierpunts 
verankering. H iertoe zijn modelproeven 
uitgevoerd in de zeegangstank van 
het N ederlandsch Scheepsbouwkundig 
Proefstation te W ageningen. De model
len zijn bloot gesteld aan onregelmatige 
golven, stroom  en wind, uit drie ver
schillende richtingen.
Twee ankersystem en zijn beproefd.
De resultaten m aken een vergelijking 
mogelijk tussen de drie configuraties van 
dit type schip, voor wat betreft het ge
drag in zeegang in verankerde toestand.

De windweerstand toegevoegd aan de 
krachten in de ankerdraden ten gevolge 
van golven levert een totaalkracht welke

goed overeenkom t met gemeten anker
krachten in golven en wind te zamen.
Het lineair superpositie beginsel is dus 
toelaatbaar. Dit is niet het geval bij gol
ven en stroom , w aar de krachten gem e
ten onder invloed van stroom  en golven 
te zamen aanzienlijk hoger zijn dan de 
somm atie van de afzonderlijke com po
nenten.
Het zou interessant zijn om de voor
liggende resultaten te vergelijken met de 
karakteristieken van een conventioneel 
vaartuig van dezelfde grootte en onder 
dezelfde om standigheden. Tot op heden 
is echter op dit terrein nog zeer weinig 
onderzocht.
Dank is verschuldia aan de N eder
landse M aatschappij voor W erken Bui
tengaats, het Bureau voor de Scheeps
bouw ir. P. H. de G root te Bloemen- 
daal en alle betrokkenen van het NSP 
voor hun welwillende samenwerking.
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O L IE  IN  ZEE; EEN  S L U IP E N D  G E V A A R *

Olie in zee vorm t een gevaar voor het milieu. M aar het heeft 
even geduurd voordat m en dit gevaar volledig ging onder
kennen.
E r zijn zelfs tijden geweest, waarin m en nogal officiële proe
ven deed, om te onderzoeken in hoeverre het w aar was, dat 
olie op de golven de zee kalmeerde.
Een aardige illustratie voor de toen heersende gedachte, dat 
olie en milieuverontreiniging niets m et elkaar te m aken heb
ben. Trouwens, men kende in die tijd, zo tegen het eind van de 
negentiende eeuw, het woord milieuverontreiniging nog niet. 
N u wel. Sinds de eerste wereldoorlog is de belangstelling voor 
de verontreinigende werking van olie in zee gegroeid.
Thans spannen vele overheden zich in om deze verontreini
ging te bestrijden, zowel in juridisch opzicht, als m et hulp van 
praktische maatregelen.
Hoe nodig beide zijn, bleek duidelijk toen op 18 m aart 1967 
de Liberiaanse tanker Torrey Canyon op de rotsen van Seven 
Stones voer, zo’n vijftien mijl westelijk van Lands End in de 
ingang van het Engels kanaal. D e tanks m et 117.000 ton ruwe 
olie uit Koeweit scheurden open en de olie stroom de in zee. D e
ze olieverontreiniging werd grootscheeps, m aar met helaas te 
weinig ervaring aangepakt. De bestrijdingsm iddelen bleken 
vaak ernstiger dan de kwaal. M eer dan 10.000 ton min of m eer 
giftige chemische m iddelen werd op de olie gespoten. Voor 
de vogelstand resulteerde dit in een gevoelig verlies, terwijl 
niettem in het strand van Cornish Coast over een afstand van 
vele kilom eters werd bedekt m et een dikke laag olie.
Ram pen als deze m et de T orrey Canyon zijn gelukkig zeld
zaam, m aar dreigen in feite ieder moment.
Het transport van olie over zee is de laatste dertig jaar vertien
voudigd. N aar schatting vloeit 0,5 procent van de getranspor
teerde olie in zee, wat neerkom t op ongeveer 1200 ton olie 
per dag. V ooral in de kustgebieden kan deze olie veel kwaad 
aanrichten, ondanks het feit dat olie uiteindelijk door de na
tuur w ordt afgebroken en vernietigd. M aar hiervoor is een 
grote hoeveelheid zuurstof uit het w ater nodig.
De Am erikaanse hoogleraar dr. C. E. Zobell (Scripps institu- 
tion of oceanography-University of California, San Diego) 
heeft eens berekend, dat voor het afbreken van één liter ruwe 
olie een hoeveelheid zuurstof opgelost in 400.000 liter zeewa
ter, nodig is.
In diepe oceanen en op plaatsen w aar sterke getijstromen 
heersen, zal de zuurstofhuishouding in het algemeen op peil 
blijven.
D aar is voldoende aanvoer van zuurstofhoudend water. Op 
zulke plaatsen zal m en dan ook in eerste instantie bestrijding 
van eventuele olieverontreiniging overlaten aan de natuur.
D it geldt niet voor stilstaande of ondiepe wateren. Bij gebrek 
aan voldoende zuurstof kom t het zeewatermilieu hier bij een 
olieverontreiniging in direct gevaar. Bestrijding van deze ver
ontreiniging is daarom  noodzakelijk, ook al m et het oog op de 
giftigheid van diverse oliesoorten.
Bij een beslissing over de eventuele bestrijding van olieveront
reiniging, spelen vele factoren mee. Bijvoorbeeld de aanw e
zigheid van recreatiegebieden waar in de zom er de badgasten 
veel hinder kunnen ondervinden van de zogenaam de „oil- 
pest” . O f het feit, dat de vogelstand schade kan oplopen en vis- 
gebieden worden bedreigd door de olie. V erder kunnen haven
werken, als sluizen, dam m en en oevers worden aangetast en 
ondervindt de beroeps- en pleziervaart, doordat de schepen 
besm eurd raken met olie, veel schade en last.
Behalve door ram pen zoals die met de T orrey Canyon, kan de 
zee door andere oorzaken verontreinigd w orden m et olie, op 
zettelijk, m aar ook ongewild. Als tijdens het laden o f lossen 
van een lading olie een pijpleiding lek slaat of een koppeling 
breekt, spreekt m et van een onopzettelijke oorzaak. Een twij
felgeval vorm t de zogenaam de „blow ou t” bij het winnen van 
ruwe olie uit de zeebodem. In de praktijk is gebleken, dat 
bij een blow out ongeveer 500 kubieke m eter ruwe olie per 
dag in zee kan strom en, en wel gedurende een periode van 
vier to t vijf weken. Een goed voorbeeld is de blow out op 28 
januari 1969 in het Santa Barbara Channel bij Californië. Tij
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dens een boring kwamen hier grote hoeveelheden olie in zee 
terecht. D e kusten werden vervuild en vele vogels kwamen om. 
Veel olie kom t echter willens en wetens in het zeewater, bij
voorbeeld door het overboord pom pen van olierestanten door 
tankers en vrachtschepen.
Een geheel ander probleem  vorm en de tankers en andere 
schepen die tijdens de tweede wereldoorlog to t zinken w er
den gebracht.
Bij vele schepen bleven de olietanks intact, m aar thans —  zo’n 
dertig jaar n a  hun ondergang —  vreet het zeewater zich door 
de stalen tankwanden. De olie kom t vrij.
Behalve het verstoren van het milieu en het vervuilen van 
recreatiegebieden, zijn er nog andere gevaren verbonden aan 
olieverontreiniging. D e brandbare olie in het w ater levert ge
vaar op voor de omgeving, zoals in de buurt liggende of va
rende schepen en opslagplaatsen. V oorts kan olie het d rink
watersysteem binnendringen en dit w ater ongenietbaar maken.

Direct bestrijden
H et is zonder m eer duidelijk, dat olieverontreiniging zoveel 
mogelijk voorkomen, en anders direct bestreden m oet worden. 
Om deze bestrijding een goede basis te geven en eventueel 
sancties te kunnen toepassen, zijn wettelijke m aatregelen nodig. 
Engeland was een van de eerste landen die dit inzag en reeds 
in 1923 trad  daar een wet in werking, de zogenaam de „Oil 
in navigable waters act” die het overboord pom pen van olie 
in de territoriale wateren van G root Brittannië en Ierland ver
bood. Hierbij waren uiteraard ook de havens inbegrepen. In 
de „ac t” werden een aantal strafbepalingen opgenom en.
Tweede in de rij waren de Verenigde Staten van Am erika, 
w aar in 1924 een soortgelijke wet, onder de naam  „Oil 
pollution ac t” van kracht werd. Op de In ternational shipping 
conference in 1926 stelt de Engelse C ham ber of Shipping 
het internationale belang van de „act” uit 1923 op de voor
grond en nog hetzelfde jaar volgt een soortgelijke conferentie 
in W ashington. Ook N ederland is hierbij vertegenwoordigd. Op 
deze laatste conferentie kom en de zones ter sprake waarin het 
verboden zou moeten zijn om olie te lozen. H et duurt echter 
tot 1935 voordat de „Com m unications and transit organiza- 
tion” van de Volkenbond een ontw erpovereenkom st sam en
stelt, gebaseerd op de conferentie in Washington.
Japan, D uitsland en Italië treden omstreeks deze tijd echter 
uit de Volkenbond en om dat hun m edewerking onm isbaar 
was, ging de volgende conferentie w aarop deze ontwerp-over- 
eenkom st aan de orde zou komen, niet door.
In de volgende jaren en tijdens de tweede wereldoorlog raakt 
het probleem op de achtergrond. Pas in 1949 w ordt het weer 
onderw erp van discussie in de Engelse C ham ber of Shipping.
D oor tussenkomst van de sociale en economische raad van de 
Verenigde Naties krijgt het probleem  van de olieverontreini
ging algemeen de aandacht.
In 1954 belegt Engeland, met goedkeuring van de Verenigde 
Naties een conferentie en daarop wordt door 42 zeevarende 
naties het „In ternationale verdrag ter voorkoming van ver
ontreiniging van de zee door olie” ondertekend. In juli 1958 
treedt dit verdrag in werking.
N ederland baseert hierop de W et olieverontreiniging zeewater. 
Deze wet is voor het laatst in 1966 gewijzigd.

Verboden zones
De belangrijkste maatregel die deze wet kent, is het instellen 
van zones w aar geen oliehoudend mengsel in zee mag worden 
gepompt. Een oliehoudend mengsel bestaat uit een verhouding 
van 100 of m eer delen olie, op een miljoen delen mengsel.
Een criterium , waarm ee in de praktijk moeilijk kan worden 
gewerkt.
H et werd verplicht aan boord van schepen een oliejournaal bij 
te houden, waarin moet worden aangetekend w aar olie of 
oliehoudend mengsel w ordt geloosd. Deze journalen worden 
regelmatig gecontroleerd.
De I.M.C.O. (International G overnm ental M aritim e Consul- 
tative Organization) —  een onderafdeling van de Verenigde
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N aties —  ging na 1959 een vooraanstaande plaats innemen, in 
alle zaken die betrekking hebben op de scheepvaart. V ooral na 
de ram p met de T orrey  Canyon nam m en op internationaal 
niveau vele m aatregelen om olieverontreinigingen te voorko
men. Zo werden bijvoorbeeld scheepvaartroutes aanbevolen en 
veiligheidsmaatregelen voorgeschreven, w aardoor de kans op 
aanvaringen verm inderde.
Nieuwe voorstellen zijn inmiddels aangenom en en wachten op 
ratificatie. Als voorbeeld: tankers mogen geen olie lozen bin
nen 50 mijl afstand van de dichtstbijzijnde kust. Evenmin in 
bepaalde, aangewezen gebieden buiten die 50-mijlszone.
De N oordzee is zo’n aangewezen gebied, bijvoorbeeld.
Voorts w ordt het criterium  van oliehoudende mengsels gewij
zigd en voortaan mag men slechts 60 liter olie per gevaren mijl 
lozen. Deze lozing geeft geen nocm enswaardige verontreini
ging en de aldus ontstane oliefilm is binnen vier uur ver
dwenen. Een ander voorbeeld van de nieuwe voorschriften is 
de regel, dat op een ballastreis niet meer dan 1/15.000 van de 
totale tankcapaciteit van een tanker als olie in zee w ordt ge
loosd.
N a de ram p met de T orrey Canyon werd de samenwerking 
tussen verschillende landen bij dit soort gevallen, onderwerp 
van overleg. D it leidde ertoe, dat in 1969 in Bonn door de 
N oordzeelanden een overeenkom st werd getekend. (Agree- 
m ent fo r co-operation in dealing with pollution of the N orth  
Sea by oil).
Deze overeenkom st treedt in werking zodra zich in de N oord
zee een ernstige verontreiniging voordoet. De landen infor
meren elkaar over de ontstane verontreiniging en kunnen op 
elkaar een beroep doen om te assisteren bij de bestrijding van 
geloosde olie in het gebied, w aarvoor m en verantwoordelijk 
is. Tenslotte wisselt men gegevens uit over de oliebestrijdingsor- 
ganisaties en over de resultaten van de genom en proeven.
Sinds 1970 is ook de Navo actief op het gebied van de oliebe- 
strijding via C.C.M .S. (the Com m ittee on the chailenges of 
m odern society of N ato) In de toekom st wil m en trachten 
om samen met de I.M .C.O. een oplossing te vinden voor het 
probleem  van de olieverontreiniging der zeeën.

Particuliere concerns ook w aakzaam
M aar niet alleen de overheden bekom m eren zich om de ver
ontreiniging van de zee. G rote particuliere concerns, zoals 
Shell, vaardigen voor hun tankervloot maatregelen uit die op
zettelijke verontreiniging moeten voorkomen. Een van die 
maatregelen is het zogenaam de „load on top system” , dat 
door Shell in 1962 werd ingevoerd.
Voordien werd een andere m ethode gevolgd; als een tanker 
de lading olie in een haven heeft gelost, worden de lege 
tanks met zeew ater gevuld om het schip zeewaardig en ma- 
noeuvreerbaar te houden. Om ’t schip bij aankom st in een laad- 
station geheel gereed te hebben, werden op zee de tanks met 
zeewater leeggepompt en soms schoongem aakt door onder 
hoge druk w ater tegen de tankw anden te spuiten. Zowel het 
ballastw ater als dit schoonm aakw ater werden m et de olie- 
restanten in zee gepompt.
Een m ethode die een aanzienlijke verontreiniging opleverde.

Shell foto

Bij het „load on top” systeem wordt echter niet alle ballast
water uitgepom pt. Een deel m et de daarop drijvende olie blijft 
in de tank achter. Samen m et het w ater uit de schoongem aakte 
tanks w ordt dit restant, verzadigd met olie, in een aparte 
tank (de slobtank) overgeheveld. In deze tank w ordt aan olie- 
restanten de tijd gegund om op het w ater tot rust te komen. 
D oor de bewegingen van het schip lukt dit niet helemaal en 
ontstaat er tussen water en olie een scheidingslaag, bestaande 
uit een min of meer dikke laag emulsie water/olie.
Met behulp van m eetinstrum enten bepaalt men hoeveel w ater 
er onder de olielaag in de tank staat en dit w ater —  dat zeer 
weinig olie bevat —  pom pt men overboord. Als het mengsel 
water/olie de bodem van de tank nadert, worden de pompen 
op langzaam  gezet en kijkt men overboord of er olie meekomt 
m et het uitgepom pte water. Zodra dit het geval is w orden de 
pom pen stopgezet.
In de laadhaven w ordt deze tank met olierestanten opnieuw 
geladen, waarbij de olie die de reis in de slobtank m eem aakt 
van m indere kwaliteit w ordt. V oor de meeste raffinaderijen in 
de loshaven is dit echter geen bezwaar. Ook de olie uit de slob
tank w ordt geaccepteerd en gezuiverd.
D it systeem werd in 1966 reeds door 95 procent van de 
wereldtankervloot uitgevoerd. Ofschoon niet voor honderd 
procent effectief, w ordt bij dit systeem wel bereikt, dat er ruim 
98 procent m inder olie bij het uitpom pen van de w aterballast in 
zee komt.
Overigens zou het vrijkomen van olierestanten in zee geheel 
voorkom en kunnen worden als apart van de ladingtanks, spe
ciale ballasttanks in het schip zouden w orden gebouwd. Een 
subcommissie van de I.M .C.O. (Ship design and equipm ent) is 
bezig m et een onderzoek in deze richting daarbij gesteund 
door de Navo.
Onderm eer denkt men hierbij aan een dubbele huid en een 
dubbele bodem . De ruim te die hierm ee w ordt geschapen kan 
gebruikt w orden voor het ballastwater. Een extra voordeel is, 
dat bij lichte aanvaringen of aan de grond lopen waarbij de 
huid openscheurt, de olie niet direct in zee kan stromen.
Deze oplossing zal grote investeringen vergen en tevens inhou- 
den, dat het laadverm ogen van de tanker w ordt verminderd. 
Een andere m etrode is, de ladingtanks door een bedrijf aan de 
wal te laten schoonm aken, w aarna de olierestanten in een tank 
aan de wal kunnen w orden opgeslagen en gebruikt voor di
verse doeleinden. In  ons land bestaan enkele van deze bedrij
ven, m aar niet overal kent m en dergelijke faciliteiten. Boven
dien kost het schoonm aken aan de wal tijd en geld. Vele 
oliem aatschappijen zullen er daarom  de voorkeur aan geven 
de olie in zee te lozen tijdens de vaart.
H et is duidelijk, dat het naleven van de voorschriften be
langrijk is in  de strijd tegen de olieverontreiniging. De enige 
m anier om dit te bereiken, vorm en regelmatige inspecties.
W at betreft de inrichting, veiligheidsvoorziening en uitrusting 
van tankers gebeurt deze inspectie in N ederland door ver
tegenwoordigers van de Scheepvaart Inspectie. H et naleven 
van de W et olieverontreiniging zeew ater wordt door de over
heid gecontroleerd, door middel van schepen, en soms door 
inspecties met vliegtuigen (M arine luchtvaartdienst).

222



Rijkswaterstaat bestrijdt olie verontreiniging
Sinds 1968 is de afdeling H avenm onden van R ijkswaterstaat 
belast met de bestrijding van olieverontreiniging in het gebied 
van de Noordzee, dat volgens het verdag van Bonn aan N e
derland is toegewezen.
M et ingang van 1 april 1971 voert de afdeling H avenm onden 
deze w erkzaam heden uit onder de leiding van de op die da
tum  ingestelde directie N oordzee van Rijkswaterstaat.
De bestrijding van de olieverontreiniging is er in de eerste 
plaats op gericht om  aantasting van stranden door olie te voor
komen. Eveneens m oet voorkom en worden, dat olie de zeega
ten binnendringt. Als deze bedreigingen niet aanwezig zijn en 
als de vogels op zee niet w orden belaagd door de olie, dan 
zullen olievelden in het algemeen m et rust worden gelaten. 
D oor verdam ping, bezinking, of biologische afbraak zal de 
olievlek na verloop van tijd verdwijnen.
G aat men tot bestrijding over, dan zal de m ethode van be
strijding aangepast w orden aan de biologische gevoeligheid 
van het betrokken gebied. Zowel het R.I.Z.A . (Rijksinstituut 
voor zuivering van alvalwater) als het K .N .M .Ï. (Kon. Ned. 
M eteorologisch Instituut) ais het R.I.V.O.
(Rijksinstituut voor visserij-onderzoek) w orden betrokken bij 
deze beslissing. Dankzij de oplettendheid van de zeevaart, de 
visserij en de luchtvaart w orden olieverontreinigingen vrij snel 
gemeld.
Alle meldingen, o f zij nu  via Scheveningen-radio, het 
K .N .M .I. of de m arine binnenkom en, w orden naar een cen
trum  van de directie N oordzee in Hoek van Holland gezonden.
Dit centrum  staat in verbinding m et operationele centra in an 
dere landen en is dag en nacht bezet.

H et is bereikbaar via de telefoon 01747-3791 
o f per telex: H am on 33028

Iedere melding wordt in kaart gebracht en beoordeeld op de 
m ate van gevaar, waarbij m eteorologische om standigheden een 
grote rol spelen.

Soms wordt een vliegtuigverkenning uitgevoerd om een in
zicht te krijgen in de om vang van het veld en de soort olie. 
N atuurlijk  is eveneens de oorsprong van de geloosde olie be
langrijk.
Al was het alleen m aar om  naderhand aan de betrokken reder 
o f m aatschappij de rekening van de opruim werkzaam heden 
te kunnen presenteren.
Rijkswaterstaat beperkt zich niet tot het bestrijden van oliever
ontreiniging, m aar begeleidt ook schepen die als gevolg van 
een aanvaring olie dreigen te verliezen. In internationaal ver
band worden m ededelingen over de bewegingen van een olie
veld of een begeleidings- cq bestrijdingsvaartuig doorgegeven 
aan het land, dat het gebied naast het N ederlandse deel beheert. 
Het blijft echter altijd mogelijk, dat een olieveld niet tijdig 
w ordt ontdekt of niet snel genoeg bestreden kan worden. Bij
voorbeeld als gevolg van weersom standigheden.
Bij kleine verontreinigingen w ordt dan de bedreigde kustge- 
meente gewaarschuwd, bij grotere verontreiniging de provincie.
In principe kan men op vijf m anieren geloosde of gemorste 
olie bestrijden:
—  door em ulgeren, waarbij olie zijn karak ter verliest
—  door dispergeren, waarbij de olie biologisch gemakkelijk 
afbreekbaar w ordt gem aakt
—  door bezinken, waarbij de olie op bepaalde plaatsen min of 
meer de bodem verontreinigt
—  door verbranding, waarbij de rookontwikkeling leidt tot 
luchtvervuiling
—  door afzuigen van de oppervlakte, al of niet na een voor
bewerking op basis van absorptie.

In sommige gevallen is dan de olie na separatie w eer te ge
bruiken.
D e eerste vier m ethodes (emulgeren, dispergeren, bezinken en 
verbranden) zijn bruikbaar op zee. V ooral de verbrand- en be- 
zinkm ethode zijn bij grote verontreinigingen in het algemeen 
van veel nut.
D e directie N oordzee m aakt bij de bestrijding van olie op zee 
een druk gebruik van de „Smal A gt” , een voorm alige onder- 
losser die eens werd ingezet bij de bouw van de IJmuidense 
havendam m en.
H et schip werd daarna uitgerust met twee sproeiarm en ter 
weerszijden, terwijl twee tanks werden ingebouwd, ieder met 
een inhoud van ruim  honderd kubieke meter. Een van deze 
tanks is altijd gevuld met chemicaliën. Via de twee sproeiar
men w orden chem icaliën verm engd met delen zeew ater bij be- 
strijdingsacties op de olie gespoten.
Bij R otterdam  is nog een opslagtank met 500 kubieke meter 
chemicaliën aanwezig, terwijl de leverancier zich heeft ver
plicht binnen 24 uur aanvullende voorraden te leveren, als dit 
nodig is.
N adat het schip de detergenten over de olielaag heeft ver
spreid, m aalt de scheepsschroef door het mengsel olie, w ater en 
detergenten w aardoor de olie in microscopisch fijne druppels 
wordt verdeeld en biologisch beter afbreekbaar wordt.
D e Smal Agt is in staat m et detergenten ongeveer duizend liter 
olie per m inuut te bestrijden, w at neerkom t op circa 1400 
ton olie per etm aal, als tenm inste ook ’s nachts w ordt doorge
werkt.
M aar bij ram pen zoals die van de T orrey  Canyon is bestrijding 
met hulp van de Smal Agt alleen niet voldoende. Op grond 
van het verdrag van Bonn is het bij dergelijke grote ram pen 
mogelijk buitenlandse hulp in te  roepen.
Zo heeft Rijkswaterstaat destijds Engeland geassisteerd bij de 
bestrijding van de olieverontreiniging, veroorzaakt door de 
aanvaring van de tankers Pacific G lory en de Allegro  in ok
tober 1970. D e Smal A gt kwam toen op verzoek van de E ngel
se autoriteiten in actie. N aderhand toonde Engeland officieel 
zich hiervoor erkentelijk.

M eer m ethoden bruikbaar
E r zijn, zoals gezegd, m eer m ethoden bruikbaar om olie in 
zee te bestrijden.
Bijvoorbeeld, de verbrandm ethode.
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Met behulp van een luchtdrukkanon worden in of aan de 
rand bovenwinds van een olieveld patronen met verbrandings- 
middelen in de olie geschoten. Bij aanraking met het zee
water begint de inhoud van deze patronen spontaan te o n t
branden, waarbij een hoge tem peratuur wordt ontwikkeld, die 
de olie in vlam zet.
In juni 1969 nam men met deze m ethode een proef op de 
Noordzee, waarbij tien ton ruwe olie in brand werd geschoten.
Het resultaat: hoge vlammen en een dichte rookontwikkeling, 
met na afloop de constatering dat slechts enkele procenten van 
de totale hoeveelheid olie als as en olierestanten waren ach ter
gebleven.
Hoewel effectief, kan deze m ethode in verband met b rand
gevaar en rookontwikkeling niet overal worden toegepast.
Een andere m ethode is het laten zinken van ronddrijvende olie 
naar de zeebodem. Een nadeel hierbij is echter, dat de biolo
gische afbraak van de olie op de bodem langzam er verloopt.
In het algemeen zal deze bezinkm ethode pas bij grote rampen, 
waarbij enorm e hoeveelheden olie de stranden bedreigen, toe
gepast worden.
V oordat de beslissing over het gebruik van deze m ethode valt, 
wordt eerst ruggespraak gehouden met het R.I.V.O., wegens 
de kans op vervuiling van de zeebodem.
Het olieconcern Shell heeft de bezinkm ethode verder on t
wikkeld en geschikt gem aakt als bestrijdingsmethode.
In april 1970 werd volgens de Shell-methode een proef uit
gevoerd op de N oordzee, waarbij honderd ton ruwe olie naar 
de bodem werd gedreven door het te bespuiten met oleofiel 
gem aakt zand. (Oleofiel zand betekent dat er chemicaliën 
aan zand zijn toegevoegd, die ervoor zorgen dat de olie zich 
aan het zand vasthecht. Bij deze m ethode blijft de olie in 
kleine druppels op de zeebodem zwerven.)
Een zeewaardige sleephopperzuiger (een baggervaartuig voor 
het opzuigen van zand en slib) van de baggermaatschappij 
„A driaan Volker” , de Geopotes VU, werd voor dit doel uit
gerust met sproeiarm en, spruitstukken en speciale pompen.
Dctergenten en de zandbezinkm ethode kunnen meestal niet 
in biologisch kwetsbare gebieden, zoals de W addenzee, het 
IJsselmeer en de binnenwateren worden toegepast. Ook het in 
brand steken van olievelden kan in deze gebieden gevaarlijk 
zijn voor de omgeving. Bij kleine olievervuilingen wordt op 
deze plaatsen dan ook veel gebruik gem aakt van olieabsor- 
berende middelen, w aarna zowel de olie als het gebruikte 
middel met hulp van netten uit het water w ordt verwijderd.
Men geeft echter de voorkeur aan een methode, waarbij de 
olie op eenvoudige wijze geheel aan het watermilieu wordt 
onttrokken. Op de binnenwateren zijn reeds verschillende 
soorten apparaten in gebruik, die olie van het w ater scheiden.
Bijvoorbeeld, een soort op het water drijvende schotel die via 
een slang, verbonden aan pompen, de olie van het water 
zuigt.

V erder bestaan er zogenaamde „oilslicklickers” die een band 
van absorberend m ateriaal door het olieveld trekken, om 
daarna de olie weer uit de band te wringen. H et grote bezwaar 
van deze systemen is echter, dat zij slechts op de rustige 
binnenwateren bruikbaar zijn. Op zee verhinderen golfslag, 
deining en stroom  een juiste werking. Dit geldt ook voor het 
gebruik van olieschermen op zee, de zogenaam de „oilboom s” .

De directie N oordzee is intussen bezig met een onderzoek naar 
de „hydrovac” apparatuur, w aarm ee in de petroleum havens 
van Rotterdam  de olie van het w ater wordt verwijderd. Zeer 
globaal geschetst, komt de werking van dit systeem neer op 
het scheppen van een vacuüm  boven het wateroppervlak, w aar
door via speciale zuigapparatuur (een zogenaam de skimmer) 
zeer gemakkelijk een mengsel van olie en w ater kan worden 
opgezogen in een schip.

H et zoeken naar m ethoden om olie van het w ateroppervlak 
te verwijderen, is niet alleen een N ederlandse zaak. In Zweden 
bijvoorbeeld ontwikkelde men in 1968 een olie-absorberende 
methode, gebaseerd op de schors van dennebom en. De schors 
werd sam engeperst tot balen en om wonden met een nylon net.

Zodra de balen langs de rand van een olieveld waren gelegd, 
zogen zij de helft van het volume aan olie op. D aarna werden 
de met olie verzadigde balen verbrand.
Een andere Zweedse m ethode wordt de „rode slag” genoemd, 
en staat als uitvinding op naam  van een zeekapitein uit
Göteborg.
Deze „slang” bestaat uit hoge wandelem enten die op het water 
drijven, met tweederde onder water. De elementen, vervaar
digd uit PVC-folie gelaste plastic zakken, waarvan sommige 
als drijvers fungeren en weer andere als stabilisatoren, worden 
vervaardigd tot lengten van vijftig meter.
Door de verschillende elementen m et elkaar te com bineren 
kunnen wanden van elke gewenste lengte worden geproduceerd.
De Franse Technocean Com pany heeft zelfs een speciaal schip 
ontworpen, dat olie die op een of andere m anier is ingedamd, 
van het w ater kan verwijderen.
De bezinkmethode van Shell tenslotte had een Franse voor
loper. In Frankrijk  gebruikte m en krijt „gecoat” m et stearine- 
zuur om een olielaag te laten zinken. H et was echter geen 
ideale methode, om dat een licht poeder als krijt zich moeilijk 
regelmatig over een groot oppervlakte laat verspreiden.

Shell volgde daarom  een andere weg en gebruikte onder meer 
zand in plaats van krijt.

Afvalolie, eveneens een ernstig gevaar
Een overzicht van de gevaren die olie in zee met zich mee 
brengt, zou niet volledig zijn als geen aandacht werd besteed 
aan een andere vorm van olieverontreiniging, die het binnen
water en het drinkw ater bedreigt. De toenem ende lozing van 
afvalolie vorm t voor het oppervlaktew ater in ons land een 
ernstig gevaar.

Het M inisterie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne heeft 
over dit probleem een rapport —  opgesteld door de werkgroep 
Afvalolie —  in de openbaarheid gebracht. U it dit rapport 
blijkt, dat jaarlijks een hoeveelheid van ca. 80.000 ton afvalolie 
vrijkomt, w aarvan ca. 33.000 ton van het wegverkeer, ca.
21.000 ton van de industrie en nog eens zo’n 25.000 ton uit 
andere bronnen.

Een groot deel van deze olie wordt verzam eld door particuliere 
transportbedrijven, die de olie weer doorverkopen aan tuin- 
dersbedrijven, groendrogerijen, steenfabrieken enz. Deze be
drijven gebruiken de afvalolie voor het opwekken van warmte, 
terwijl daarnaast een deel van de afvalolie nog w ordt ver
werkt door regeneratiebedrijven, die er weer bruikbare sm eer
olie van maken.

Een belangrijk deel van de olie verdwijnt op een voor het 
milieu onverantw oorde wijze.
Afvalolie vorm t zonder m eer een bedreiging voor het milieu.
Kleine hoeveelheden van deze olie kunnen de sm aak van 
het drinkw ater ongunstig beïnvloeden. Als bovendien deze olie 
in de bodem of het oppervlaktew ater doordringt, vorm t zij 
een gevaar voor de daarin aanwezige micro flora en fauna, 
die zo belangrijk zijn voor het zelfreinigend vermogen van 
bodem en water.

De werkgroep Afvalolie m eent dat het noodzakelijk is snel een 
regeling op te stellen die w aarborgt dat afvalolie op een on
schadelijk wijze w ordt verwijderd. W eliswaar bieden de Wet 
verontreiniging oppervlaktew ateren en de kom ende W et in
zake de bodem verontreiniging —  gecom bineerd toegepast —  
voldoende mogelijkheden om tegen afvalolie op te treden, 
m aar de w erkgroep beveelt aan niet te w achten to t de Wet 
inzake bodem verontreiniging tot stand is gekomen. Een lan
delijke organisatie zou, volgens de werkgroep, de inzameling 
van afvalolie kunnen organiseren, evenals het transport, de 
verwerking en het financiële beheer van het een en ander.

i
Voorlopig zouden de kosten van deze Organisatie ten laste 
kunnen komen van de algemene middelen. Te zijner tijd 
zal echter een andere financieringswijze gevonden moeten 
worden. De werkgroep denkt hierbij bijvoorbeeld aan een 
heffing op nieuwe smeeroliën.
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M A M M O E T T A N K E R  T E X A C O  A M S T E R D A M

Op de w erf van de N ederlandsche D ok-en  Scheepsbouw Mij. in 
A m sterdam  N oord, lid van de Rijn-Schelde-Verolm e G roep, 
werd op zaterdag 18 m aart 1972, de 225.000 tons turbinetanker 
Texaco Am sterdam  gedoopt.
De doop w erd verricht door mevrouw R uth Palm er. Zij is de 
echtgenote van de Senior vice-President van Texaco Inc., New 
York, belast met produktie in het W estelijk H alfrond en ex
ploratie in de gehele wereld.
Deze m am m oettanker is bestemd voor Texaco N orw ay A/S, 
Oslo en is de eerste van een serie van twee schepen voor 
Texaco, welke door de N .D.S.M . worden gebouwd.
H et achterschip van de Texaco A m sterdam  liep na een hel- 
lingbouwtijd van 17 weken op 30 oktober 1971 van stapel, het 
voorschip 9 weken la ter op 31 decem ber 1971. Enkele weken 
daarna werden de beide scheepshelften in het w ater aan el
kaar gekoppeld.
Dit nieuwe schip is de eerste m am m oettanker die voor Texaco 
in N ederland w ordt gebouwd en gaat tot een van de grootste 
tankervloten ter wereld behoren.
D e afm etingen van deze turbinetanker zijn: lengte over alles 
329,62 m, breedte 48,73 m, holte 25,60 m, diepgang 19,85 m, 
contract snelheid 16,10 kn., voortstuwing V erolm e/G eneral 
Electric stoom turbine en verm ogen 32.000 shp.
De Texaco Am sterdam  is de 7e m am m oettanker die to t nu 
toe op de A m sterdam se w erf gebouwd werd.
Deze tanker, varend onder de vlag van Texaco, w ordt toege
voegd aan één van 's werelds grootste tankervloten.
Eind 1971 voeren voor deze oliemaatschappij 172 tankers —

eigendom of charter —  met een gezamenlijke inhoud van meer 
dan 12,3 m iljoen dwt.
3 schepen van deze vloot, de Texaco Rotterdam , de Texaco  
G ent en de Texaco Brussel, welke ongeveer 24.700 dwt meten, 
werden in 1968 in N ederland gebouwd en vervoeren eindpro
dukten en chemicaliën.
Om te kunnen voorzien in de steeds groeiende vraag naar 
Texaco produkten in Europa heeft deze internationale aard- 
oliemaatschappij sinds 1969 acht m am m oettankers (met een 
totaal van 1,8 miljoen dwt.) bij Europese werven laten bouwen. 
In de loop van 1975 zal Texaco tenminste 36 van deze aard
olie reuzen op de wereldzeeën hebben varen.
De Texaco A m sterdam  zal op één enkele reis voldoende ruwe 
aardolie kunnen vervoeren, om de Texaco raffinaderij te G ent 
met een capaciteit van 120.000 vaten per dag, te voorzien van 
een produktie van m eer dan 2 weken.
H et schip is langer dan 3 voetbalvelden achter elkaar. De hoe
veelheid verf die werd gebruikt om het uitwendige te schilde
ren is voldoende voor een oppervlakte van 12 hectare.
Texaco Olie M aatschappij N.V., met haar hoofdkantoor te 
Rotterdam , heeft thans een netwerk van benzine verkooppun
ten door geheel N ederland en speelt een belangrijke rol in de 
levering van brandstoffen en smeerm iddelen aan de N eder
landse industrie en scheepvaart.
V oorts heeft Texaco een 50 pet belang in het gasterrein bij 
A kkrum  in Friesland en een raffinage belang in de raffinaderij 
te Pernis, dat in de naaste toekom st 95.000 vaten per dag zal 
zijn.

W A A R O M  PETRO LEU M  R E U ZE N  ?
(ontleend aan een inleiding, welke de V oorzitter van het P re
sidium van Texaco Inc., mr. M aurice F. G ranville, kort gele
den gehouden heeft voor de „Oil Analysts G roup of New 
York).
De vraag naar alle soorten energie, m et inbegrip van aard 

olie, wordt geschat te zullen toenem en van het equivalent van 
75 m iljoen in 1980 en 200 miljoen vaten om streeks 1900.
Op basis van deze projecties kan er geen vraag bestaan ten 
aanzien van het groei-potentieel van energie op langere ter
mijn. A ardolie en aardgas voorzien momenteel in drie-kwart 
van de energie behoeften van de gehele ^rije wereld, terwijl
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aardolie in de komende twintig jaar m eer dan de helft van de 
van de energiebehoefte voor zijn rekening zal blijven nemen. 
Deze schatting is gebaseerd op het vermoeden, dat belang
rijke aanvullende oliereserves ontdekt zullen worden en dat de 
technologie om alternatieve oliebronnen zoals tar sands en oil 
shale te gebruiken, aanwezig zijn.
De schatting is bovendien gebaseerd op de veronderstelling dat 
producerende en consum erende landen een politiek zullen 
volgen, die de toekomstige ontwikkeling van alle bronnen van 
energie bevorderen.
Tegen 1980 wordt verwacht dat de vraag naar olie zal zijn ge
stegen tot 70 miljoen vaten per dag, d.w.z. 55 pet van de be
hoefte van de vrije wereld. Wij verwachten dat tegen 1990 
dit cijfer zal liggen boven de 200 miljoen vaten per dag, of 51 
pet van de totale energiebehoefte.
Tallloze malen is in de afgelopen jaren gesteld, dat de ont
wikkeling van alternatieve bronnen van synthetische aard
olie —  zoals ta r sands, shale oil en kolen slechts gerealiseerd 
kan worden, wanneer de m arktprijzen voor energie in het al
gemeen een niveau hebben bereikt, dat verdere exploitatie ver
antw oord doet zijn.
Die tijd is niet veraf.

Economische overwegingen hebben er reeds toe geleid, dat de 
petroleum industrie naar exploitatiegebieden is getrokken, die 
slechts enkele jaren geleden nog ontoegankelijk waren, hetzij 
fysiek hetzij economisch.
De tijd dat de kosten van conventionele produktie, die van 
enige synthetische (olie) brandstoffen gaat benaderen, is niet 
ver meer.
C om m entaar gevend op de kosten van toekomstige energiebe
hoeften, voorspelde de heer Granville, dat tussen nu en 1990 de 
petroleum industrie bijna 1 triljoen huidige dollars zal moeten 
investeren om de verwachte behoefte te kunnen dekken.
Om het eenvoudig te stellen: het tijdperk van goedkope ener
gie is voorbij. W anneer de gem eenschappen van de Vrije W e
reld beslist alle energie willen hebben die men in de komende 
jaren nodig zal hebben, dan zal die energie beschikbaar zijn, 
m aar die zal niet langer goedkoop zijn.
De heer G ranville stelde, dat door de jaren heen Texaco on
danks de steeds toenem ende vraag, steeds meer olie en gas 
heeft ontdekt, dan zij verwerkte en verwacht daarm ee in de 
toekomst voort te gaan. W anneer bewezen is, dat het eco
nomisch verantw oord is synthetische petroleum produkten te 
vervaardigen, dan is Texaco bereid ook op dit gebied con
currerend op te treden.

V an het sec re ta riaa t van de stu d en ten v er
eniging van de afdeling  S cheepshouw kun- 
de van de H .T .S. te  H aarlem  on tv ingen  
wij een schrijven , d a t wij h ierbij opnem en .

R ed.

De Hogere Technische School in H aar
lem werd in 1919 opgericht (toen heette 
het nog M.T.S.) en in dat openingsjaar 
werden verschillende afstudeerrichtingen 
opengesteld, w aaronder de richting 
Schccpsbouwkunde.

In de loop van dat zelfde jaar werd het 
korps van leerlingen en oud-leerlingen in 
het leven geroepen, dat tot 1969 tal van 
festiviteiten voor alle H .T.S.-studenten 
heeft georganiseerd. V anaf 1969 werden 
de activiteiten van het korps stopgezet en 
werd voor elke afdeling een eigen vereni
ging opgericht, eerst van Bouwkunde en 
Vliegtuigbouw, later ook van Scheeps
bouw.

Deze laatste vereniging kreeg de naam: 
„U t navem fu turu  creem us” (d.i. opdat 
wij de schepen van de toekomst bouwen 
mogen).

De vereniging heeft een tweeledig doel:

a. Zij probeert door het geven van ve
lerlei faciliteiten de scheepsbouwkun
dige studenten in hun studie bij te 
staan.

b. E r wordt gepoogd de scheepsbouw
kundige studie aan de H.T.S. onder 
m iddelbare scholieren te propageren.

Deze propaganda is een bittere noodzaak, 
gezien het kleine aantal afgestudeerden in 
de richting scheepsbouw ( ± 2 0  per jaar) 
en gezien de veelal ongefundeerde en ne
gatieve denkbeelden, die velen over de 
toekom st in de scheepsbouw hebben. Dat 
die denkbeelden ongefundeerd zijn, blijkt 
wel uit de vijf hoofdpunten van het in 
1965 gepublicterde „R apport Keyzer” :

1. In de afgelopen jaren zijn de afleve
ringen in de wereldscheepsbouw met 
ongeveer 50 % gestegen. De werfcapa- 
citeit op de hele wereld is volledig 
bezet en op grond van uitvoerige 
analyses verwacht men dat dit zo zal 
blijven.

2. De oorzaken van de N ederlandse 
achterstand kunnen worden opgehe

ven, zoals het Zweedse voorbeeld aan 
toont.

3. Alleen in de grote scheepsbouw is de 
toestand zorgwekkend; de meeste 
middelgrote en kleine werven beha
len redelijke resultaten.

4. V oor de N ederlandse scheepsbouw 
zijn er wel degelijk bestaans- en toe
komstmogelijkheden. D at het haar 
goed gaat is een landsbelang.

5. Voor de individuele werknem er zijn 
er op een werf méér prom otiem oge
lijkheden dan in vele andere bedrijven.

Uit de te verwachten ontwikkelingen valt 
de conclusie te trekken, dat een jonge
man, die nu scheepsbouw gaat studeren, 
na zijn eindexam en (en evt. m ilitaire 
diensttijd) nóg welkom er zal zijn dan nu 
reeds het geval is.
Voor wat betreft het geven van faciliteiten 
aan eigen leden kan de vereniging nét 
rondkom en, zodat genoemde propaganda 
en voorlichting niet door de studenten van 
onze kleine afdeling zelf zijn te bekosti
gen. D aarom  willen wij op deze wijze de 
bedrijven in de scheepsbouwsector vra
gen om donatie en docum entatie, u bent 
er later immers zelf bij gebaat.

Nieuw drijvend dok voor de Taikoo Dockyard in Hongkong

Dit is het nieuwe drijvende dok van
25.000 ton draagverm ogen voor de T ai
koo D ockyard & Engineering Co in 
Hongkong. Het dok is 174 m eter lang 
en heeft een inwendige breedte van 25 
m eter; het wordt afgem eerd onder aan 
—  de inmiddels gesloten —  helling-3, 
welke wordt veranderd in een toegangs
weg tot het dok. Het dok zal ter p laat
se w orden uitgerust met twee elektri
sche rijdende kranen van resp. 5 en 25 
ton; in de wanden van het dok komen 
werkplaatsen met de nodige machines 
om alle bij de periodieke inspectie van 
schepen voorkom ende werkzaam heden 
ter plaatse te kunnen uitvoeren.
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Program m a van lezingen en excursies in het seizoen 1972

N.B. 1.
In verband met het feit dat donderdagavond-lezingen in Rotter
dam vaak samenvallen met bijeenkomsten van het Technisch 
Motor Colloquium, is besloten om op de laatste donderdag van de 
maanden september, november, februari, april en juni geen lezing 
te houden voor onze Vereniging.

A. LEZINGEN

*) Vrije keuze Bouwmethoden en routing in scheepsbouwbe-
onderwerpen: drijven,

Bouw van sleephopperzuiger,
Berging van schepen (c.q. antieke schepen), 
Sociale aspecten van de Zeevaart,
Havens en havenontwikkeling in Nederland.

25 mei ’72 (do) Berging van schepen, door ir. C. D. Donath,
Rotterdam C. J. Rom Colthoff en H. A. Gelderblom van

Smit Internationale, Rotterdam.

26 mei ’72 (vr) Het internationale handelsverkeer ter zee,
Amsterdam prognose tot 1985, door Kapt. Luit. ter Zee

T. J. M. Gruter.

30 mei ’72 (di) The small shipbuilder and the computer, door
Groningen de heer H . R. Hansen, H ead o f the structure

section o f Research and Development De
partm ent o f D et norske Veritas.

Bovenstaand progrumma zat in „Schip en Werf" worden herhaald. 
Wijzigingen of aanvullingen kunnen hierin voorkomen. Bovendien 
zal van elke vergadering of andere bijeenkomst aan leden en be
gunstigers een convocatie worden gezonden.

Het bezoeken van vergaderingen waarin lezingen worden gehouden, 
gelieve men alleen te doen na ontvangst van een convocatie.

Nederlandse 
Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied
A FD ELIN G  AMSTERDAM

N otulen van de afdeling „A m sterdam ”
Op vrijdag 7 april 1972 kwam de afdeling 
bijeen in het Geveke-Groenpolhuis.

Voorzitter ir. J. W. Brand kon in zijn 
openingswoord 21 leden introducées en 
belangstellenden verwelkomen, benevens 
dipl. ing. P. Rosemann, chef constructie- 
afdeling KSB Werk Bremen, die een voor
dracht houdt over het onderwerp „Dwars- 
schroeven” (boegstralers).
Spreker behandelt achtereenvolgens aan de 
hand van lichtbeelden de theoretische 
grondslagen en de berekening van de boeg
schroeven, het ontwerp en tenslotte de 
constructie en de inbouw in het schip. 
Aangetoond werd dat de werking van een 
boegschroef zeer goed vergelijkbaar is met 
de werking van een pomp.
Van de gelegenheid tot het stellen van 
vragen werd gebruik gemaakt door de 
heren van Asperen, de Nobel, Metzlar en 
Brand.
Nadat alle vragen door de spreker naar 
tevredenheid waren beantwoord kon de 
voorzitter te 20.30 uur tot sluiting van de 
bijeenkomst overgaan na de heer Rosemann 
dank te hebben gebracht voor zijn interes
sante voordracht.

B A L L O T A G E
De volgende heren zijn voor het gewoon 
lidmaatschap voorgedragen aan de Ballo- 
tage-commissie:
Ir. J. D. VAN DER BAAN, w.i.

Chef Research-afdeling Motorenfabriek 
Smit & Bolnes Keetenstraat 21, Zierik- 
zee.
Voorgesteld door A. E. Molenaar.

B. BAARS
Akte NIV; bedrijfsleider Stork Hen- 
sen Kranen N.V., Rotterdam, Zeeman- 
straat 80, Vlaardingen.
Voorgesteld door M. Bakker.

R. C. DORRESTEYN
Afgest. H.T.S. afd. Scheepsbouwkun-

de; Bedrijfsleider Sektiefabrikage Ver- 
olme Dok- en Scheepsbouw Mij. 
Nieuwbouw, Welleweg 63, Brielle. 
Voorgesteld door G. v.d. Werff

M. P. DEN HARTOG
Engineer Surveyor to Lloyd’s Register 
of Shipping, Rotterdam, Sperwerstraat 
46, Sliedrecht.
Voorgesteld door J. G. F. Warris

W. HOFSTEE
Afgest. H.T.S. afd. Werktuigbouw
kunde; Technisch adviseur Conoflow 
Europa N.V., Dordrecht, Sperwerhof 
96, Capelle a.d. IJssel.
Voorgesteld door L. van Oostveen

J. VAN DER LAAN
Oud-Scheepswerktuigkundige (met di
ploma B); Commercieel Technicus 
KSB, Zwanenburg, Leonard Bramer- 
straat 9, Alkmaar,
Voorgesteld door C. van Vrede

H. MOOI
Afgest. H.T.S. afd. Werktuigbouwkun
de; Bedrijfs-directeur Van Hattum en 
Blankevoort N.V., Beverwijk, Water- 
loolaan 8, Driehuis.
Voorgesteld door ir. J. W. Brand.

M. NOORDZIJ
Oud-Hoofdwerktuigkundige (met di
ploma B2-nieuw); Produktgroepmana- 
ger Afd. Schepen Van Swaay Aircon
ditioning N.V., ’s-Gravenhage, Albert 
Schweitzerplaats 445, Rotterdam-14. 
Voorgesteld door J. J. Korswagen.

W. R. SCHERMER
Oud-Scheepswerktuigkundige (met di
ploma B); Techn.-Comm. Medewerker 
afd. Scheeps- en Stationnaire Diesel
motoren Rollo B.V., ’s-Gravenhage, 
Corn. van Leeuwenstraat 6, Woerden. 
Voorgesteld door H. D. Hielkema.

C. SCHOEMAKER
Oud-Hoofdwerktuigkundige (met vol
ledig diploma C); Hoofd Sectie Mate
rieel van het Loodswezen in 'het le  en 
2e district, Prinses Beatrixstraat 19, 
Franeker.
Voorgesteld door A. C. Padmos

Voorgesteld als belangstellende:
L. A. ENGELEN

Bedrijfsleider Gölten Service N.V.,

Rotterdam, Herculesstraat 6, Spijkenis-
se.
Voorgesteld door A. M. A. Creemers, 
H. Madern en G. v.d. Werf.

Chr. TAM MES
Commercieel direkteur van Van der 
Horst Europe N.V., Zwolle, „Huize 
Ternate”, Hoofdweg 111, Loenen (Ve- 
luwe).
Voorgesteld door K. Koenes, ir. J. H. 
Kuyper en W. P. Stiekema ing.

J. J. TROOST
Directeur Scheepvictualiënhandel, Rot
terdam, Prins Bernhardstraat 42, Ba- 
rendrecht.
Voorgesteld door P. A. Goverts, D. 
Meenks en ir. C. Parlevliet.

J C. VERSPOOR
Directeur Golten Sercie N.V., Rotter
dam, Van Ostadelaan 18, Rozenburg. 
Voorgesteld door A. M. A. Creemers, 
H. Madern en G. v.d. Werff.

Voorsteld als junior-lid:
J. H. T. DROOGH

Beatrixlaan 42, Eijmershof app. 11, 
De Kaag 1645

K. VAN GIFFEN
Prof. van Vlotenweg 7, Bloemendaal.

G. D. DE JONG
Zijlweg 320, Haarlem.

P. D. H. KALIS
Van Baerlestraat 96, Dordrecht.

F. MULDER
Henri Dunantstraat 96, Dordrecht.

W. J. NISSEN
Gansoordstraat 4, Naarden.

F. E. DE RUYTER
p.a. Veldzigtlaan 1, Haarlem.

V. SCHEFFER, Prof. Blokstraat 43, Den 
Helder.

T. H. SMITS
Thorbeckelaan 54, Amstelveen.

H. M. VISSER
Kamperfoeliweg 218, Amsterdam-N.

A. J. DE VROOME
Vijzelstraat 80, Den Helder.

H. R. VAN DER WAL
Piersonstraat 8, Heemstede.
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J. F. M. W1LLEMSEN
Kaarsenmakersdam 3, Warmond.

Allen studerende a.d. H.T.S. Haarlem, afd. 
Scheepsbouwkunde en voorgesteld door ir. 
D. Noorduin.
Eventuele bezwaren, schriftelijk, binnen 14 
dagen aan het secretariaat, Burg. s’Jacob- 
plein 10, Rotterdam 2.

N IE U W S B E R IC H T E N
Koninklijke onderscheidingen

Benoemd tot Officier in de Orde van 
Oranje Nassau:
Mr. K. F. Westerouen van Meeteren, plv 
Secretaris-Generaal van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat; Mr. J. C. W. van 
Dam, Rotterdam, voorzitter van de Ko
ninklijke Schippersvereniging „Schuttevaer”; 
Mr. J. L. Nieuwenhuis, Vlissingen, direc
teur van de Provinciale Stoombootdiensten, 
Zeeland; en C. A. W. Bos, Rotterdam, 
chef personeelsdienst Zeevarenden bij de 
Holland-Amerika Lijn, Rotterdam.
Benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau:
A. Buren, Midsland, hoofdwerktuigkundige 
Shell Tankers N.V.; C. J. Visser, Amstel
veen, gezagvoerder Koninklijke Nedlloyd 
N.V., Ir. G. J. Hogewind, Bennebroek, 
chef afdeling Scheepsbouw Kon. Java- 
China-Paketvaart Lijnen N.V.,; A. Jobse, 
Amstelveen, hoofdwerktuigkundige Ko
ninklijke Nedlloyd N.V. en Ir. G. A. Kem- 
per, Vlissingen, hoofdingenieur machine- 
bouw-constructie-afdeling van N.V. Ko
ninklijke Maatschappij ,,De Schelde”.

A. F. D. Pott president-directeur van 
Esso Chemie N.V.
Tot president-directeur van Esso Chemie 
N.V. is benoemd de heer A. F. D. Pott. 
Hij volgt de heer J. V. Schen op die met 
ingang van 19 april 1972 deze functie neer 
legde. De heer Schen, die sedert 1967 deel 
uitmaakte van de directie van Esso Che
mie N.V. is benoemd tot directeur van 
„Nevamar”, een onderdeel van het Enjay- 
concern, de chemische bedrijfstak van Es
so in de Verenigde Staten.
De heer A. F. D. Pott was tot voor kort 
werkzaam als directeur van de ammoniak- 
fabriek van Amoniaco Espagnol S.A. in 
Malaga. Hij heeft de Britse nationaliteit. 
De heer Pott was eerder aan de afdeling 
Chemie van Esso Nederland N.V. verbon
den, en wel in de periode 1962/63. Hij 
gaf toen leiding aan de voorbereidingen 
van nieuwe projecten, o.a. van de kunst- 
mestfabrieken in Rozenburg.

I). A. Schram benoemd tot hoofddirccteur 
van Esso N ederland N.V.

In de buitengewone vergadering van Aan
deelhouders, gehouden op 28 april 1972, 
is met ingang van 1 juni 1972 de heer
D. A. Schram benoemd tot directeur van 
Esso Nederland N.V. Hem zal op die da
tum de persoonlijke titel van Hoofddirec
teur worden verleend.
De heer Schram werd op 18 januari 1929 
te Antwerpen geboren en bezit de Belgi
sche nationaliteit. Hij studeerde chemie aan 
de universiteit van Brussel. Op 14 juni 
1952 trad hij als chemicus is dienst van 
Esso Standard Refinery S.A. te Antwer
pen en vervulde sindsdien diverse functies 
in de Belgische Esso organisatie, laatste
lijk die van plaatsvervangend General Sa- 
les Manager.
Vanaf 1970 is de heer Schram werkzaam 
in de Regionale organisatie van Esso in 
Londen, alwaar hij op dit moment de func

tie vervult van Manager Refining in de 
afdeling Logistiek.
Naast zijn statuaire verplichtingen als lid 
van de directie van Esso Nederland N.V. 
zal de heer Schram specifiek verantwoor
delijk zijn voor de onderdelen Raffinage 
en Logistiek van de onderneming.
Daarnaast wordt melding gemaakt dat de 
agenda voor de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders van Esso Belgium S.A., 
welke zal worden gehouden op 25 mei a.s. 
het voorstel bevat om de heer Schram te 
benoemen tot Directeur van Esso Belgium
S.A. Ook in deze functie zal de heer 
Schram zich specifiek belasten met de on
derdelen Raffinage en Logistiek van Esso 
Belgium.

Benoeming hij Shell Tankers N.V.
Rotterdam
De heren H. den Ouden (50), Hoofd 
Vlootbeheer, en J. W. Paans (52), Hoofd 
Afdeling Personeel, zijn met ingang van 
1 mei 1972 benoemd tot adjunct-Directeur 
van Shell Tankers N.V. Beide heren zijn 
thans Algemeen Procuratiehouder van deze 
vennootschap.

Nieuwe Britse reddingboot naar N ederland
Het eerste prototype van een nieuwe klas
se snelle, zichzelf oprichtende Britse red
dingboten, de „A run” van de Royal Na
tional Life-Boat Institution, zal op zijn 
reis van Engeland naar Malmo, waarvan 
29 tot 31 mei a.s. een conferentie van vrij
willige reddingmaatschappijen uit Groot- 
Brittannië, Nederland, West-Duitsland, Zwe
den en Finland wordt gehouden, Neder
land aandoen.
De „Arun” wordt op 15 mei in Hoek van 
Holland verwacht en zal op dinsdag 16 
mei in Hoek van Holland, IJmuiden en 
Terschelling te bezichtigen zijn en demon
straties geven.
De „Arun” die een snelheid van 20 
knopen kan ontwikkelen, is gemaakt van 
hout, maar het ligt in de bedoeling wan
neer het ontwerp voor serie-bouw wordt 
aanvaard, verdere boten van met glasvezel 
versterkte kunststof te bouwen.

Mobil Symposium scheepsdieselmotoren 
te Leiden

In Leiden is een symposium gehouden 
dat georganiseerd was door Mobil Oil 
N.V. te Rotterdam en dat geheel gewijd 
was aan de technologie van de dieselmotor 
Een soortgelijk symposium was vorig jaar 
al gehouden in Génève, waar voor de toen 
aanwezige gasten uit vele landen het En
gels als voertaal werd gebruikt. Dat was 
mede nodig voor het welslagen van de 
vier „workshops”, die in Génève werden 
gehouden.
In Leiden was een vijftigtal gasten aanwe
zig uit de Nederlandse scheepsbouw en 
scheepvaart, alsmede vertegenwoordigers 
van fabrikanten van dieselmotoren.
Ook in Leiden waren vier workshops geor
ganiseerd, die hier, in tegenstelling tot Ge- 
nève in het Nederlands werden afgewik
keld. Zij hadden als onderwerp:
1. Beoordeling van bedrijfsomstandigheden 
en werkingskondities van dieselmotoren 
door middel van analyse van de in gebruik 
zijnde smeeerolie.
2. Brandstoftechnologie voor dieselmoto
ren.
3. Bescherming van dieselmotoren tegen 
slijtage en korrosie door middel van smeer
middelen.
4. De functie van smeermiddelen bij het 
schoonhouden van motoren.

Bovendien kregen de aanwezigen gele
genheid om een aantal proeven bij te wo
nen, die gedeeltelijk werden uitgevoerd met 
door Mobil ontworpen apparatuur. Meer 
dan gewone aandacht ging daarbij uit naar 
de Mobil Diesel Diagnose. Daartoe was 
een dieselmotor opgesteld, waarvan de 
werking met behulp van eveneens door Mo
bil ontwikkelde apparatuur werd getest. Tot 
de overige proeven behoorden:
1. Zoutwater testapparatuur voor met zout 
en zoet water besmette smeerolie.
2. Go-no-go testapparatuur voor onder
zoek op aanwezigheid van zogenaamd 
„sterkzuur” in olie, die het Koelwatersy
steem beschermt tegen roest en korrosie.
3. Snelfiltertest en visgage (viscositeitsme- 
ter), een methode van onderzoek, die aan 
boord van schepen geschiedt. Hij geeft snel 
een inzicht in de mate van verontreiniging 
van smeerolie door zand, slijtagedeeltjes etc.

Teksten gratis beschikbaar 
De teksten van de in de workshops ge
houden voordrachten zijn voor belangstel
lenden gratis beschikbaar bij Mobil Oil 
N.V., afdeling Scheepvaart, Stadhuisplein 
30 te Rotterdam.

Stable strain gauges

The performance of a ship is directly re
lated to that of its propeller, which is de
signed to produce maximum thrust from 
the torque available at service speed. Ho
wever, the thrust of a ship’s propeller is 
difficult to measure and propeller design 
consists largely in scaling up experiments 
with models. With the recent big increase 
in the size of tankers, doubts have been 
cast on the validity of the scaling factors 
and this has caused Thornton to consider 
measuring the thrust directly, that is, by
observing the compression it induces in
the propeller shaft.
Experience in determining shaft horse po
wer by measuring the twist in the propel
ler shaft with torison couplings had shown 
that an acoustic (or vibrating wire) strain 
gauge and radio telemeter was very suitable 
for measuring strains of the order of 
500 X 10-6. However, the compression 
associated with the thrust of a propeller is
only about 20 X 10-fi and it should be
measured with an accuracy comparable with 
that obtained in tests with models namely 
about 1 per cent. Experiment revealed very 
serious difficulties: unacceptably large me- 
chenical instability was present in both 
the torsion couplings and the acoustic 
strain gauges.
The use of a set of strain gauges which 
have hardened feet and push directly into 
the shaft has avoided the former difficulty. 
A tedious and painstaking study at Thorn
ton of the causes of instability in acoustic 
strain gauges has led to a design of strain 
gauge that overcomes the latter.
The quality of measurement with these 
new tools is extremely high: residual in
stability takes the form of a drift in strain 
reading of only 0.0.2 X 10-6 per day. 
The correlation between thrust and tor
que measured in the propeller shaft of a 
diesel-engined cargo liner indicated that 
the thrust was being evaluated with a 
consistency of 0.3 per cent. This is more 
than adequate.
An account of the performance of these 
new gauges by H. I. S. Allwood and J. W. 
Drinkwater has been published in the Jour
nal of Physics E. Scientific Instruments 
1971, vol. 4, pp 797—803. Shell Science <6 
Technology newsletter 22 March 1972.)
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Sperry Rand H olland N.V. vestigt zich 
ook in Groningen
Behalve in Amsterdam en Vlaardingen heeft 
Sperry Rand Holland N.V. zich nu ook 
gevestigd in Groningen.
Het adres is Radesingel 26 Groningen en 
de telefoonnummers zijn: 050-12 01 28;
050-12 38 77 en 050-12 59 54.
Sperry vestigt een kantoor in Antwerpen
Sperry Marine Systems Division heeft in 
Antwerpen een kantoor geopend. Het a- 
dres is Leopoldstraat 49 te Antwerpen. Tel.: 
03-33 14 33.

V oordrachten tijdens Techni-Show
(26 mei tot en met 3 juni 1972)
Tijdens de Techni-Show, de vakbeurs van 
machines, apparaten, hulpmiddelen en toe
behoren voor de metaal- en houtverwer
kende industrie, die van 26 mei tot en met 
3 juni aanstaande (28 mei gesloten) gehou
den wordt in alle hallen van de Koninklij
ke Nederlandse Jaarbeurs op het Croese- 
laanterrein te Utrecht, zal er door middel 
van een aantal voordrachten, uitgebreid 
aandacht besteed worden aan de proble
matiek van de werktuigbouw, zijn ontwik
keling en toepassing.
Het programma van deze voordrachten, 
die plaatsvinden in de gehoorzaal van de 
Irenehal, luidt als volgt:
Dinsdag 30 mei 1972 10.30 uur: „Ontwer
pen met computers”, promotor de Hof- 
stad-Vakpers, Den Haag.
Voorzitter: prof. ir. H. P. Stal, adjunct- 
directeur N.V. Philips Gloeilampenfabrie
ken Eindhoven en lid van de redaktiecom- 
missie van het vaktijdschrift „de Con
structeur”. Sprekers: Ir. P. Veenman,
Hoofd afdeling Projecten, Rekencentrum 
Technische Hogeschool Delft „Verwachte 
ontwikkelingen voor de toepassing van 
computers in de werktuigbouwkunde”.
Dr. ir. P. Meijers, Leider van de vakgroep 
theoretische technische mechanica, In
stituut TNO voor Werktuigkundige Con
structies (IWECO) „Numerieke methoden 
in dienst van de Contstructeur”.
Dinsdag 30 mei 1972, 14.00 uur: „Die 
Voreinstellung von Werkzeugen für nume
risch Gesteuerte Werkzeugmaschinen. 
Spreker: Wolfgang Westerteicher, Ing.,
(Gd.) Gildemeister-Devlieg, System-Werk
zeuge G.m.b.H., Sennestadt.
Woensdag 31 mei 1972, 10.30 uur: L e a 
sing bevordert (ver)koop”
Spreker: Mr. N. J. van de Sande Bak- 
'iuiyzen, directeur Lease-Plan Nederland 
N.V., Amsterdam.
Donderdag 1 juni 1972, 10.30 uur: „In
vesteringsbeleid”.
Spreker: A. W. Sander, Verantwoordelijk 
opdrachtleider Raadgevend Bureau ir. B. 
W. Berenschot N.V., Utrecht.
Vrijdag 2 juni 1972, 10.30 uur: „Numerisch 
gesteuerte Werkzeugmaschinen für kleine 
und mittelgrosse Betriebe - technische und 
organisatorische Problcnre und wirtschaft
liche Aspekte".
Spreker: Direktor Max Wanner, Index- 
Werke, Esslingen.
De voordrachten zijn voor beursbezoekers 
vrij toegankelijk. Toegangsbewijzen voor 
deze voordrachten kunnen aangevraagd 
worden bij het Congresbureau van de Ko
ninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht. 
Inlichtingen tel.: 030-914914, toestel 283.
De Techni-Show is dagelijks van 26 mei 
tot en met 3 juni geopend van 9.00-17.00 
uur, echter zondag 28 mei is de beurs 
gesloten.

Tewaterlatingen

Op 14 april 1972 werd van de nieuwbouw- 
helling van de N.V. Scheepsbouwwerf v.h. 
De Groot en Van Vliet te Slikkerveer on
der grote belangstelling met goed gevolg 
te water gelaten het zeemotorvrachtschip 
„Maria Smits”.
Dit is het Ie schip van een serie van 3 
schepen, welke worden gebouwd in op
dracht van de heer M. Smits te Copen- 
hagen, waarvoor reeds vele schepen wer
den gebouwd in series,
De „Maria Smits” is nl. het 16e schip 
dat sinds 1960 voor de heer M. Smits wordt 
gebouwd.
De eerste serie van 3 schepen die in de 
jaren 1960-62 werden gebouwd waren toen 
de grootste vrachtschepen van de Kleine 
Handelsvaart nl. ca. 1100 ton onder de 
500 brt.
Zo zullen ook deze schepen de grootste 
schepen van de Kleine Handelsvaart wor
den nl. ca. 3700 ton beneden de „75,— 
meter grens” en onder de 1600 brt.
De hoofdafmetingen zijn als volgt: 
lengte over alles ca. 84,20 m, lengte tus
sen loodlijnen 74,40 m, breedte op span
ten 14,30 m, holte tot bovendek 8,75 m, 
holte tot hoofddek 6,64 m, diepgang ca. 
6,32 m.
Het schip heeft een groot luikhoofd van 
45,12 X 11 meter vrije doorlaat, afgedekt 
door stalen luiken welke geschikt zijn voor 
het vervoer van containers.
Het ruim is rechthoekig.
Onder de langscoamings zijn nl. langschot- 
ten aangebracht.
De ruiminhoud is 165.000 cub. ft.
Het ruim is geschikt gemaakt voor het 
vervoer van zware stortlading.
Tevens zijn er sjorvoorzieningen voor stuk
goed.
Ook is het schip geschikt voor het vervoer 
van deklast-hout.
Het schip zal tevens worden uitgerust met 
een dekkraan met een hefvermogen van 
8 ton.
Deze kraan is verrijdbaar op een portaal 
terwijl dit portaal over het gehele laad- 
hoofd verrijdbaar is en dus de kraan het 
gehele ruim kan bestrijken.
Na plaatsing van de hoofdmotor zal het 
complete dekhuis met stuurhui en schoor
steen incl. betimmering op het schip wor
den geplaatst, waardoor de afbouwtijd aan
merkelijk kan worden bekort.
Het schip krijgt een ruime accommodatie 
voor 12 personen.
De hoofdmotor is van het fabrikaat Smit- 
Bolnes en heeft een vermogen van 2500 
pk welke een verstelbare schroef aandrijft, 
fabr. Lips.
Doordat ook een bulbsteven is aangebracht 
zal de snelheid ca. 13 knopen bedragen. 
De doopplechtigheid werd verricht door 
Merv. M. M. van Vliet - van der Waal, 
echtgenote van de heer A. van Vliet Azn., 
directeur van de werf, waardoor de goede 
samenwerking tussen reder en werf tot ui
ting werd gebracht.
De overdracht zal naar verwacht wordt 
plaatsvinden eind juni a.s.

21 April 1972 is met goed gevolg te water 
gelaten het motorschip Ventura, bouwnum- 
mer 229 van N.V. Scheepswerf Bodewes 
Gruno te Foxhol, bestemd voor Rederij 
m.s. „Ventura” te Groningen. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 69,80 m,
breedte 11,85 m, holte 5,65 m.
In dit schip wordt geïnstalleerd een 2-

tact. enkelwerkende Brons-motor van het 
type 16 GV-D met een vermogen van 
1500 pk bij 350 omw./min.
Het motorschip Ventura wordt gebouwd 
onder toezicht van Bureau Veritas voor 
de klasse: ►{« Haute mer. I 3/3 E.

V erkochte schepen

Het m.s. Maron, groot 3837 brt, gebouwd 
in 1958, van de Kon. Ned. Stoomboot 
Mij te Amsterdam, is naar Griekenland 
verkocht. Het m.s. Lauriergracht, groot 500 
brt, gebouwd in 1962, van Spliethoffs Be- 
vrachtingskantoor te Amsterdam, is naar 
Finland verkocht. Het m.s. Herta, groot 
296 brt, gebouwd in 1952, van J. Mooy 
te Groningen, is naar Griekenland verkocht. 
Het m.s. Speranza, groot 384 brt, gebouwd 
in 1958, van R. Huizinga te Groningen is 
naar Engeland verkocht en het m.s. Blue 
Lady, een passagiersschip voor 200 perso
nen, van de Rederij Koppe te Amsterdam 
is aan P. Boonefats in Frankrijk verkocht. 
Al deze verkopen kwamen tot stand door 
bemiddeling van Maritiem Bureau J. E, 
den Brave in samenwerking met Super
vision het m.s. Bree Helle, groot 499 brt, 
gebouwd in 1962, van P. A. van Es & Co 
te Rotterdam, verkocht aan G. Garnier te 
Paimpol. Dit schip wordt omgebouwd bij 
Boele’s Scheepswerven en Machinefabriek 
te Bolnes.
N ederlands Noriiialisatie-iiistiluut, Rijswijk 
Zes nieuwe schcepsuitrustingsnornien

Bij het Nederlands Normalisatie-instituut 
is de tweede druk verschenen van zes nor
men voor scheepsuitrusting. Hetzijn:
NEN 2521, Hangerlagers ƒ 8,— ; NEN 
2522, Lummelpotten ƒ 4,—; NEN 2523, 
Lummels met schuine kop voor boomdruk- 
ken kleiner dan 500 kN ƒ 4,—; NEN 2524, 
Rammelblokhouders, stellingen en borg
pennen ƒ 5,— ; NEN 2525, Laadboomgaf- 
fels ƒ 4,— ; NEN 2526, Bouten voor laad- 
boomgaffels ƒ 4,—.
De normen geven afmetingen en materiaal
eisen en zijn van toepassing op de betref
fende onderdelen, zowel aan boord van 
schepen als aan de wal.
Exemplaren van deze normen zijn verkrijg
baar bij het Nederlands Normalisatieinsti- 
tuut, Polakweg 5 te Rijswijk (ZH) tegen 
de achter de norm vermelde prijzen. On
derwijsinstellingen genieten een korting van 
50 pet. Bij aantallen gelden belangrijke 
kortingen.

G rowth of unit load Council 
M embers in Seven European Countries

Seven European countries — Denmark, 
Finland, Germany, Netherlands, Norway, 
Portugal and the United Kingdom — are 
now represented on the Unit Load Council. 
Now in its second year the Council, which 
began with 7 members, has a total mem
bership of 14, five of whom joined since 
the beginning of 1972,
Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co. of 
Hamburg, Leif H0egh & Co. A /S  of Oslo 
and Saguenay Shipping (UK) Ltd. of Lon
don are full members; Seaport Terminals 
N.V. of Rotterdam and Vinke & Co. of 
Amsterdam have joined as associate 
members.

Multilingual Reports for Industry 
The Council’s aim —  to cut transport 
costs by promoting the use of through- 
going shipper-packet units which can be 
handled by standard mechanical equip
ment anywhere in the world — is the 
subject of a variety of carefully docu
mented reports.
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Their first publication, ‘Guide-Lines for 
the Promotion of the Unit Load Concept’, 
currently available in English and German 
is now to be produced in French, Spanish, 
Italian and Portuguese. The Council’s first 
report, a study prepared by Industrikon- 
sulent A.S. of Oslo and Cargopack of Ham
burg on the wooden case as shipment pack
aging, gives statistics, case histories and 
new designs of case which can provide a 
material saving of 20 pet and a reduction 
in handling costs of 11 pet.
A lavishly illustrated 50-pagc booklet entit
led ‘Unitised Transport’ and prepared for 
the Council by J. f. Lamain shows and 
explains the right and wrong ways to 
package goods for shipment.
All three publications are available free 
of charge to industry.
Saving up to $ 17 /ton in the Transatlantic 
T rades
The Council’s latest research work is a 
report on ‘Loose Cargo compared to Ship
per-Packed Units’ which was completed in 
December 1971. Circulation of this report 
is at present restricted to Council members, 
and an extension of the study is currently 
in hand. Among the facts already brought 
to light are the major savings which can 
be achieved by changing from stevedore 
pallets and ships pallets to through-going 
shipper-packet units. In the Transatlantic 
trade a change of this kind can produce 
savings in handling costs alone of some 
$ 12.— and $ 17.— per ton respectively.
‘The availability of factual information on 
ways to reduce transport costs is the reason 
for the Council’s growth’, says Captain 
Markussen, Managing Director of the Unit 
Load Council. ‘We would welcome more 
applications for membership. The more 
members we have the greater the resources 
for producing in-depth studies of transport 
costs and their structure. This information 
is vitally important to all sectors of in
dustry. Membership fees can go down too. 
We have already been able to cut the cost 
of full membership by 33 pet within our first 
two years; and this will go on as more and 
more transport concerns come to realise 
that shipper-packed units provide the most 
economic and efficient method of transpor
ting goods.’

DEM AG-Systemtechnik plant voor 
Deense werf
De „Odense Staalkibsvaerft AB" te Oden
se en Lindoe in Denemarken behoort tot 
een van de belangrijkste werven van Europa. 
Na aflevering van 5 turbine-tankers met 
elk 250.000 brt aan Esso en Texaco en 2 
tankers met elk 255.000 brt aan A. P. 
Möller, Kopenhagen, heeft deze onderne
ming nog 20 turbine-tankers (in grootte 
van 250.000 brt) in opdracht. Met een dok 
dat het mogelijk maakt schepen tot 500.000 
ton te bouwen is men op de toekomst ge
prepareerd.
De gigantische omvang van de produktie 
maakt ordening, een in de toekomst blik
kend overzicht en een moderne magazijn- 
opslag uiterst noodzakelijk.
Op grond hiervan heeft Odense en Lindoe 
de DEMAG-systemtechnik te Hagen 
het plannen van een centraal bedrijfsma- 
gazijn voor de produktie- en normdelen 
opgedragen.
Ca. 20.000, in de scheepsbouw benodigde, 
onderdelen — vanaf onhandelbare staal- 
lichamen tot de kleinste bout —  worden in 
de planning volgens grootte, gewicht, han
delbaarheid, voorraad en omslag geregis
treerd.
Het exploiteren van deze gegevens via EDV

(F.lektronischc Daten Verarbeitung) vormt 
de basis voor materiaalstroom-analyseren. 
Na analyse en quantificatie van de ge- 
wenste denkbeelden en verwachtingen van 
de wcrf (wat algemene zakelijke ontwik- 
keling betreft), zal het planningsteam een 
systecm- en organisatie voorstel voor een 
magazijn uitwerken, dat aan de optimale 
eisen van de werf zal voldoen. 
DEMAG-Systemtechnik wordt in Neder
land vertcgenwoordigd door: N.V. Han
dels- en Ingenieursbureau W. B. van den 
Berg, ’s-Gravenhage

B U R E A U  V E R IT A S  L E C T U R E S  IN  
S IN G A P O R E  A N D  H O N G K O N G  
A B O U T L N G  
SEA T R A N S P O R T A T I O N
T he M anaging D irector of Bureau V e
ritas M arine D epartm ents, mr. Bourceau, 
stayed a week in Singapore and Hon- 
kong during the last fortnight o f M arch. 
He was received in these two large 
ports o f the F ar-E ast respectively by 
the Singapore Association of Shipbuil
ders and Repairers and the Institute of 
M arine Engineers H ongkong Branch. 
On each meeting mr. Bourceau presented 
a conference dealing essentially with 
tendencies in the LN G  sea transporta
tion, gas-carriers and associated land 
storage facilities.
Mr. Bourceau said, concerning LN G  sea 
transportation , tha t the question is to 
know the im portance which will be taken 
bij LN G  in the forthcom ing years in 
the highly developed countries, consid
ering LN G  as a possible pow er source. 
A fter com m unication of num erous sta 
tistics and prospective studies results 
lately carried  out, mr. Bourceau pointed 
out that it can be said tha t L N G  sea 
transportation  will be likely to deve
lop noticeably up to 1980.
In this respect, it is most advsiable to 
bear in mind that the USA energetic 
policy (reference being m ade to gas- 
production from  coal and oil) will be 
the main factor o f this developm ent. 
However it seems that there are almost 
no uncertainties for Japan, if we suppose 
there will be no serious econom ic crisis 
for this country: Japan  has lim ited ener
gy resources and is depending nearly 
wholly upon foreign countries in this 
respect. This is the reason why it has 
been adm itted th a t the total im port of 
LN G  in Japan  should reach 25 to  35 
m illiards cubic m etres a year as soon as 
1980.
C oncerning L N G  carriers, it was said 
that there is alm ost no choice about the 
m ethod of carriage. Accordingly, the 
ships are norm ally fitted w ith gravity 
tanks, but some designs incorporate 
pressure tanks used near atm ospheric 
pressure.
M r. B ourceau spoke about the specific 
safety problem s of L N G  carriers which 
are connected w ith the tem perature of 
the cargo. T he other properties o f this 
cargo (flam m ability, etc . . . )  involve p ro 
blem s which are not m ore difficult to  
solve than those associated w ith the ca r
riage of, for instance, crude oil.
Bureau V eritas has been closely asso

ciated with the very low tem perature 
gas-carriers: from  an in ternational ex
perience o f about twenty years of buil
ding and operation gas-carriers, it ap 
pears to  this Society that the safety 
problem s of these ships, reference being 
m ade to  their classification, have been 
solved with great care and probably no 
other category of ships has been sub
jected to  so m any theoretical and ex
perim ental research works aiming at 
safety.
“Experience gained with self-supporting 
tanks has been very satisfactory’ said 
mr. Bourceau. He also added: “however 
the incentive of cost reduction has led 
to the developm ent of a second genera
tion of m ethane tankers built according 
to the so-called in tegrated m em brane 
systems” . D uring the developm ent of 
such designs, the prim e im portance of 
the fatigue problem s has been dem on
strated. Cargo-tanks are subjected to a 
cyclic hydrostatic loading due to  the m o
tion of the ship, although this problem  
exists fo r self-supporting tanks. It does 
not, for the tim e being, determ ine the 
safety of the design.
It was said that Bureau V eritas had 
developed a very com plete three dim en
sional analysis o f the structure perm it
ting accurate calculation, by com puter, 
of the strains and stresses in the various 
points o f the ship structure. Concerning 
the influence of liquid m otions in tanks, 
Bureau V eritas undertook, several 
m onths ago, a very com plete experim en
tal investigation. In  fact, this sudy con
cerns not only gas-carriers, but also oil 
tankers and O.B.O., but the first results 
have been obtained fo r m ethane carriers. 
The Society developed a test rig enabling 
a com bination of several m otions to 
reproduce the actual conditions of a 
tank at the fore part o f a ship. This 
investigation carried out by B ureau Ve
ritas is under progress at the U niver
sity o f Liege (Belgium) which allowed 
the Society the necessary space fo r the 
erection of the rig.
“Land plants fo r liquefaction of natural 
gas and regasification of L N G  are, in 
addition to L N G  tankers, essential parts 
o f L N G  traffics’ said mr. Bourceau. The 
la tter also gave details on interventions 
assum ed by the society during the m anu
facturing of m aterials and the erection 
of large-scale L N G  plants such as N a n 
tes, Le H avre, and Fos (France), Arzew 
and Skikda (Algeria).
Reverting to  L N G  carriers, mr. B our
ceau said in his conclusion; “N ational 
A uthorities and IM CO  are presently 
considering the problem s associated 
with the risk o f collision or grounding 
of gas-carriers and it is hoped that some 
extrem e conservatory m easures will not 
increase the cost o f these ships. Anyway, 
dam age records fo r the gas-carriers fleet, 
enable to  confirm  the high degree of 
quality o f these ships and credit must 
be given to all those'w ho have developed 
these new techniques w ith a perm anent 
safety objective, w hether at be shipyards, 
shipowners and specialised gas enginee
ring firm s” .
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