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De scheepvaart helpen, maar hoe?
Het behoud van de N ederlandse zee
scheepvaart is een derm ate essentiële zaak 
dat m en er feitelijk niet over zou m oeten 
d iscussië rea  Aan de andere kant is het 
goed, dat de N ederlandse overheid nog 
eens duidelijk voor ogen w ordt gesteld 
waarom  aan het principe van het voortbe
staan van deze bedrijfstak niet kan en m ag 
worden getornd. De w erkgroep die onder 
voorzitterschap van drs. H. J. V iersen, in 
opdracht van de staatssecretaris voor ver
keer en w aterstaat M. van H ulten, een 
onderzoek naar de positie van de N eder
landse zeescheepvaart heeft ingesteld, 
kom t in zijn enkele w eken geleden ver
schenen rapport tot de volgende acht m o
tieven: 1. het politiek-strategische belang: 
in tijden van crisis kan afhankelijkheid van 
buitenlandse ondernem ingen em tige risi
co ’s m et zich m eebrengen; 2. het argu
ment dat de buitenlandse handel w ordt 
bevorderd door een eigen nationale zee
scheepvaart; 3. de bijdrage aan de N eder
landse betalingsbalans, die altijd vrij aan
zienlijk is gew eest; 4. het m ilitair- 
strategische belang; 5. de belangen voor 
de N ederlandse havens; 6. de w erkgele- 
genheidheid; 28.000 N ederlanders hebben 
hun w erk dankzij de scheepvaart; 7. de 
grote hoeveelheid kennis, kunde en erva
ring, die in N ederland in de loop van de 
tijd op m aritiem  gebied is verzam eld en 
die ook van een belang is voor andere 
bedrijfstakken, zoals de scheepsbouw ; en 
tenslotte 8. algem een-m aatschappelijke 
voordelen zoals het geringere ru im tebe
slag en k leinere m ilieubelastingen en 
energieverbruik in vergelijking met 
andere vervoerstakken.
N iem and zal on tkennen, dat de N eder
landse zeescheepvaart moeilijke tijden 
kent H oew el de jaarverslagen  van de 
grote bedrijven van 1974 hebben gezegd, 
dat het een gouden ja a r  m oet zijn gew eest, 
waarin aanzienlijke w insten w erden ge
m aakt, is de situatie in 1975, gezien in het 
licht van de recessie en de inflatie gans 
anders. En hoew el vele rederijen m enen, 
dat er in 1976 van een lichte opleving

sprake zal zijn, m oet duidelijk w orden ge
steld , dat de grondoorzaken v o o rd e  m oei
lijkheden in de koopvaardij al sinds de 
ja ren  zestig gestadig intensiever zijn ge
w orden  De w erkgroep noem t als een der 
voornaam ste oorzaken van de verslechte
ring de snelle technologische ontw ikke
ling in de zestiger ja ren , die de bestaande 
vloot econom isch deed verouderen. D aar
naast is er de internationale concurren tie
vervalsing  door westerse zeevarende lan
den, die hun scheepvaart financieel zeer 
actief gingen s teu n ea  A angezien deze 
overheidssteun in N ederland uitbleef, 
kreeg ons land het steeds zw aarder te ver
d u ren  Eindelijk m oest in 1972 w orden 
beslo ten  de koopvaardij op  indirecte wij
ze, langs de weg van fiscale tegem oetko
m ingen, te h e lp e a  De enorm e ’vlaggen- 
v lu ch t’, d ie  vóór het besluit tot steun op 
gang w as gekom en, nam  toen w elisw aar 
iets af, m aar niet in voldoende mate. In 
vergelijking m et de vloten van landen als 
D enem arken, Z w eden , D uitsland, E nge
land en Frankrijk is de tonnage van de 
N ederlandse vloot van 1970 tot 1974 zelfs 
belangrijk ach teruitgegaan, terwijl de an 
dere landen hun tonnage ju ist zagen stij
gen.
In het rapport-V iersen w orden suggesties 
tot oplossing van de huidige problem en 
aan de hand g ed aan  Tegen de concurren
tievervalsing  door andere landen zou N e
derland kunnen optreden in organen als de 
Consultative Shipping G roup , de EEG  en 
de OESO. U itdrukkelijk  wil V iersen geen 
einde m aken aan de steunm aatregelen die 
de ontw ikkelingslanden toepassen om  hun 
scheepvaart op te b o u w ea  De N eder
landse regering m oet daarbij streven naar 
sam enw erkingsverbanden m et de on tw ik
kelingslanden  D aardoor w ordt de interna
tionalisering van de bedrijfstak bevorderd 
en eng nationalism e voorkom en  V oor 
N ederland kunnen ladingvoordelen m oge
lijk zijn en export van kennis, kunde en 
ervaring.
De structuurverbetering  van de N eder
landse handelsvloot m oet plaatshebben

door vervanging van oudere schepen  En 
w at de overheidssteun aangaat, de w erk
groep ziet drie m ogelijkheden A llereerst 
de verlening van rentesubsid ie, w aardoor 
de door de reders te betalen rente w ordt 
teruggebracht tot 6 p rocen t V eder de ver
lening van een investeringsprem ie van 7 
procent (voor de kleine handelsvaart 8 
procent). Tenslotte verhoging van de be
staande investeringsaftrek. Daarbij kan 
men de aftrekbare 5 procent van thans 
handhaven, m aar het aantal jaren  van a f
trek van vijf op acht b ren g ea  M en kan ook 
uitgaan van een verhoging van de aftrek 
to t zeven procent bij handhaving van de 
huidige term ijn van vijf jaar. M et deze 
steunm aatregelen kunnen volgens het 
rapport de investeringsproblem en van de 
scheepvaart voor de helft w orden opge
lo st De andere helft zouden de reders zelf 
m oeten overbruggen door verdere rationa
lisatie, versnelde structuurverbetring  en 
com m erciële vindingrijkheid  De w erk
groep gaat in het rapport verder in op  de 
vraag o f  de financiële steunverlening m oet 
p laatshebben bij iedere investering in 
zeeschepen o f dat de steunverlening selec
tie f m oet w orden verleend
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In ondem em ingskringen  w ordt echter 
w einig  behoefte gevoeld aan een  se lectief 
beleid voor de zeescheepvaart en nog 
m inder aan de plannen van staatssecretaris 
Van H ulten voor overheidsdeelnem ing  in 
de N ederlandse zeescheepvaart In ’O n 
dern em in g ’, het w eekblad van het V er
bond van N ederlandse O ndernem ingen 
(V N O ), w ordt gezegd , dat het probleem  
van de N ederlandse zeescheepvaart geen 
financieringsprobleem  is, m aar een vraag
stuk op het gebied van het rendem en t O p 
die grond m ag van de overheid w orden 
v e rw a c h t-a ld u s  d it b lad, dat zij m aatrege
len treft die leiden to t verbetering  van de 
rendem entspositie van onze zeescheep
vaart en dat zij de reders geen overheids- 
participatie opdring t, w aaraan geen be
hoefte bestaat en die geen op lossing in
houdt van het rendem entsprobleem . E r is 
w el eens gezegd , dat het oprichten van 
hele o f  halve overheidsrederijen een stok
paardje van M ichel van H ulten is. H et is 
m isschien  wat m oeilijk voor ons om  deze 
m ening te onderschrijven, hoewel het ons 
w el opviel dat V an H ulten, toen hij kortge
leden in A m sterdam  een toespraakje hield 
ter gelegenheid  van het honderdjarige be
staan van de S toom vaart M aatschappij 
Z ee land , m et iets van vreugde in zijn 
stem  zei, dat hier, m et de ’Z ee land ’ 
(w aarin de overheid  sinds 1926 zit) toch 
m aar een bew ijs w as geleverd , dat het 
met dergelijke rederijen óók goed kan 
gaan.
Dr. G. H. Bast, gedelegeerd bestuurslid

van de K oninklijke N ederlandse Reders- 
vereniging, h ierover in genoem d blad om  
zijn m ening gevraagd, denkt daar toch wat 
genuanceerder over. Hij is van oordeel 
dat de staatssecretaris voorbij gaat aan 
het w erkelijke probleem  van de zee
scheepvaart, nogm aals het te lage 
rendem ent
’De N ederlandse reders kunnen, hetzij uit 
eigen m iddelen , hetzij door het aantrekken 
van leningen op  de kap itaalm ark t, zelf 
heel wel voor de benodigde investerings
m iddelen zo rgen’, zegt hij. H et te ver
w achten rendem ent daarvan is evenw el 
onvoldoende om  investeringen veran t
w oord te doen zijn. H et rendem ent van de 
N ederlandse zeescheepvaart heeft de af
gelopen vier ja a r  m aar 7 ,2  procent bedra
gen, terw ijl het 13,5 procent had m oeten 
z ija  D at verbetert niet w anneer de over
heid financieel deelneem t; het verbetert 
wel door m iddel van verruim ing van de 
fiscale afschrijv ingea O p een m ededeling 
van Van H ulten in ’H et B innenhof’ ver
klaart B ast, dat als de overheid  de hel
pende hand niet b iedt, de vlucht naar de 
goedkope vlag zal d o o rg aa a  D e staatsse
cre taris had nam elijk verklaard, dat hij 
best w eer w at terug wil zien van de door de 
staat gefourneerde m iddelen , bijvoorbeeld 
door renten o f d iv idendea  
M aar als de N ederlandse reders w eer naar 
een goedkope vlag vluchten , dan zal de 
overheid  bijvoorbeeld de inkom sten uit 
vennootschapsbelastingen e.d. gaan mis- 
s e a  Dr. Bast zegt dat berekeningen heb

ben u itgew ezen, dat de investeringsaftrek 
de overheid  in feite n iets kost, als daarm ee 
w ordt bereikt, dat nieuw  te bouw en sche
pen onder N ederlandse vlag w orden gere
g is treerd
En voorts: ’Wij zijn nu al van 1968 af, toen 
het structuurrapport van de com m issie- 
O yevaar verscheen, bezig om  geschikte 
m aatregelen van de overheid te verkrijgen. 
A ls ik dan zie m et w elk gem ak en snelheid 
de overheid  de nationale luchtvaart steunt, 
dan vind ik dat toch w el gesproken kan 
w orden van een m eten m et tw ee m aten ’. 
H et voorbeeld  van de luchtvaart is al 
m eerdere m alen aangehaald  Wij herinne
ren ons nog levendig , dat zelfs M ichel van 
H ulten daarm ee op  de proppen kwam. Op 
een  recente bijeenkom st van het G enoo t
schap van H oofdredacteuren verklaarde 
de staatssecretaris, dat het hem  was opge
vallen , dat de m oeilijkheden van de K LM  
altijd breeduit op  de voorpag ina’s van de 
kranten w erden u itgesm eerd , terwijl er 
voor de problem atiek  van de zeescheep
vaart nauw elijks een tw ee-kolom m ertje op  
pagina 17 overb leef (w aarbij de staatsse
cretaris gelukkig  w el een uitzondering 
w ilde m aken voor ’D agblad Scheep
v aart’). W elnu , als Van H ulten de proble
m atiek  van de scheepvaart wil etaleren  op  
een  wijze zoals nu de luchtvaart toebe
deeld krijgt, dan heeft het zin om  ook de 
oplossing daarvoor op een dezelfde schaal 
als bij de luchtvaart aan te pakken, in feite 
precies zoals dr. Bast dit suggestreert

De J.

NEDERLANDS SCHEEPSSTUDIE CENTRUM TNO, DELFT

B espreking rapport No. 198 M

C ontainervervoer per sch ip , Deel IV, (Evaluatie van het kw ali
te itsverlies van trop ische produkten ten gevolge van vocht tijdens 
het zeetransport),

door ing. P. J. V erhoef

V O O R W O O R D

Het vervoer van containers per schip is de laatste ja ren  sterk 
toegenom en. G esteld  m ag w orden dat het van 'hu is  naar hu is’ 
transport-systeem  geleid  heeft tot een ex tra com plicatie , nl. het 
voorkom en van schade aan de containerlading ten gevolge van 
vocht. Dit m ag w orden toegeschreven aan het feit dat de lading 
m et een  veel grotere snelheid dan vroeger het geval w as, geb ie
den passeert, d ie uit k lim ato log isch  oogpunt zeer verschillend 
kunnen zijn. T evens vindt vervoer p laats in landklim aten met 
g ro tere en m eer frequente tem peratuurw isselingen  dan het geval 
is in een  zeeklim aat.
H et is duidelijk dat kennis en ervaring  met deze wijze van vervoer 
m oet w orden opgebouw d teneinde schadecla im s te  voorkom en 
en nieuw e projecten  op  hun m ogelijkheden te  toetsen. W at dit 
betreft w ordt ernaar gestreefd  om  door een com binatie van een 
voudige laboratorium experim enten  en gedeta illeerde m et de 
com puter u itgevoerde berekeningen  het risico  van vochtschade te 
evalueren.
V oor een  eerste  verkenning van de problem atiek  zijn praktijk
experim enten  verricht w aarvan de resultaten zijn verm eld  in de 
rapporten  149 M  en 151 M.

A ls oorzaken van vochtschade kunnen w orden aangem erkt:
a. vocht dat m et de lading in de container gebracht w ordt en
b. het transport van vocht in de lading als gevolg  van tem pera
tuurverschillen .
Het verm inderen van het vochtgehalte door droging alvorens de 
lading in de container te brengen o f  de m igratie van vocht in de 
lading te verhinderen doo r elim inatie van de hieraan ten grond
slag liggende m otorische krach ten , zijn m aatregelen , die de kans 
op  vochtschade reduceren.
T en aanzien van een theoretische evaluatie  van de vochtm igratie 
d ient nog een aantal factoren gekw antificeerd  te w orden. Hierbij 
w ordt gedacht aan de randcondities van de container en de stof- 
constanten  (b .v . d iffusiecoëfficiën t, soortelijke w arm te) van het 
vervoerde produkt.
In het onderhavige rapport is als eerste benadering  van dit p ro 
bleem  aan de hand van praktijkm etingen een m ethode opgesteld 
w aarm ee de ru im tem peratuur berekend kan w orden als functie 
van de tem peraturen  in aangrenzende ru im ten en om geving. 
D aarnaast zijn in het laboratorium  van een aantal trop ische p ro 
dukten de vochtgehaltes b ep aa ld , terwijl van groene koffie  tevens
o .a . de b io logische activ iteit w erd vastgesteld.
T evens w erden proefverschepingen  m et groene koffie uitge- 
voerd. G econcludeerd  kon w orden dat g roene koffie geen vocht
schade zal oplopen indien de relatieve vochtigheid van de lucht 
op  elke p laats in de lading beneden 78%  w ordt gehouden. 
T ijdens deze proefverschepingen bleken de gem eten en bere
kende ruim tem peraturen  een goede overeenstem m ing  te verto
nen. Een m eer gedetailleerd  onderzoek inzake w arm te- en vocht- 
transport zal ech ter gew enst zijn teneinde algem een geldende 
regels vast te stellen.
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DE NEDERLANDSE SCHEEPSBOUW EN -REPARATIE IN 1974

De directie van de Centrale B ond van Scheepsbouwmeesters in 
Nederland (Cebosine) deed ons een verslag toekomen over bo
vengenoemd onderwerp. Aan dit verslag wordt het volgende 
ontleend.
Produktie van schepen
In 1974 zijn 155 zeeschepen tezam en m etende 934 000  BR T door 
N ederlandse werven afgeleverd.
Ten opzichte van het vorige jaar, dat op  zichzelve al een record 
jaa r w as, is dit een stijging van 9,5% .
De voornaam ste oorzaak hiervan is, dat in 1974 in totaal 6 grote 
tankers boven de 150 000 ton draagverm ogen zijn a fge leverd  Dit 
is nu ju ist het type schip, dat het m eest onder druk is kom en te 
staan van de energiecrisis. In de loop van 1974 zijn geen nieuwe 
tankers van deze afm etingen m eer b es te ld  In 1974 afgeleverde 
schepen van dit type w aarvoor niet van te voren charterovereen- 
kom sten waren afgesloten zijn in enkele gevallen zelfs opgelegd, 
om dat er geen em plooi voor te vinden was.
N aar schatting bevinden zich nog opdrachten voor de bouw  van 
ongeveer 400  schepen van dit type in de orderboeken van de 
w ereldscheepsbouw , doch reeds thans is bekend, dat zeker 75 
van deze schepen niet zullen w orden gebouw d op grond van 
annuleringen o f  afspraken om  ze te vervangen door andere typen 
schepea  O ndanks het uitblijven van orders voor grote tankers zijn 
in 1974 orders voor de bouw  van 173 zeegaande schepen m et een 
tonnage van 567 500 BRT bij N ederlandse w erven geplaatst 
D oordat e r  in 1974 155 schepen zijn afgeleverd en 173 nieuwe 
orders zijn bijgekom en, om vat de orderportefeuille van de N eder
landse w erven per 1 januari 1975, rekening houdende met enkele 
opgetreden w ijzigingen, 247 schepen tegenover 234 schepen per 
1 januari 1974. In BRT uitgedrukt is de orderportefeuille in die 
periode echter teruggelopen van 2 517 700 BRT naar 2 023 100 
BRT. H et effect van afleveren van grote tankers en het uitblijven 
van nieuw e orders voor dit type schip kom t hierin duidelijk tot 
uitdrukking. W anneer m en rekening houdt m et het feit, dat de 
toegevoegde w aarde per B R T bij grote tankers veel lager ligt dan 
bij kleinere typen schepen, dan kan men constateren, dat de 
orderportefeuille van de N ederlandse w erven ondanks een terug
gang in tonnage in 1974 op  een redelijk peil is gebleven. 
G edurende het ja a r  1974 heeft er op de N ederlandse w erven dan 
ook een alleszins bevredigende activiteit geheerst D at de finan
ciële resultaten daarm ede niet altijd in overeenstem m ing w aren, 
kom t voort uit de om standigheid , dat de inflatoire kostenstijgin
gen in vele gevallen niet konden w orden doorberekend, om dat de 
contracten tegen een vaste prijs w aren afgeslo tea

Scheepsreparatie
V oordescheepsreparatiebedrijven  is 1974een goed jaa r gew eest 
Er was in het algem een gedurende het gehele jaar een bevredi
gende w erkbezetting ,d ie zijn beperking niet zo zeer vond in het 
aanbod van w erk van reders zijde dan wel in de om standigheid, 
dat het aantrekken van nieuw  personeel ondanks toenem ende 
w erkeloosheid toch toch nog grote problem en bleek op te leveren. 
H et gedurende het gehele jaar nog redelijke peil van de scheeps- 
vrachten heeft er toe geleid, dat de reders de nadruk legden op 
goede en snelle dienstverlening. Inm iddels zijn de scheepsvrach- 
ten m et nam e die voor tankers en onder invloed daarvan zij het in 
m indere m ate ook voor andere categorieën schepen zodanig 
gedaald, dat de vooruitzichten voor de reparatie thans m inder 
gunstig beoordeeld m oeten worden. De offshore activiteiten in de 
N oordzee leveren echter een toenem ende hoeveelheid 
onderhouds- en reparatiew erk op, die w einig door de on tw ikke
ling van de algem ene scheepsvrachten-m arkt w ordt beïnvloed.

V an het totale aantal beschikbare m anuren werd in 1974 evenals 
het vorig jaar 41%  aan reparatieorders besteed. De inkom sten uit 
reparatie nam en toe van ƒ  764 m iljoen in 1973 tot ƒ  913 m iljoen 
in 1974.

Europese ontw ikkeling
Tot onze spijt m oeten wij constateren , dat m et het ontw ikkelen 
van een Europese industrie-politiek voorde scheepsbouw  in 1974 
bijzonder w einig voortgang is geboek t
De onzekerheid over het Britse lidm aatschap van de EEG en de in 
d it land aangekondigde nationalisatie van de scheepsbouw - en 
scheepsreparatieindustrie heeft de w einige voortgang, die er nog 
w as, volledig tot stilstand gebrach t
B etreurensw aardig is, dat zelfs binnen de EEG de door de natio
nale regeringen genom en m aatregelen , eerder dreigen te leiden 
tot een verscherping van de ongelijke concurrentieverhoudingen 
dan tot de zo gew enste harm onisatie daarvan. Bij gebrek aan 
overeenstem m ing over de nieuwe voorstellen van de Europese 
C om m issie is de geld igheidsduur van de zg. 2e Richtlijn voor de 
Europese scheepsbouw industrie opnieuw  verlengd. O p grond 
hiervan kunnen de nationale regeringen doorgaan m et het verle
nen van credietfaciliteiten  op het terrein van de export en het 
binnen bepaalde grenzen verlenen van rechtstreekse subsidies 
aan de scheepswerven. H et is duidelijk , dat in dit klim aat ook 
w einig o f  geen voortgang is gem aakt m et het kreëren van be
paalde investeringsfaciliteiten, hoe nodig die nog steeds zijn 
zowel op nationaal als op EEG-niveau.

R ente-overbrugging
G edurende het gehele ja a r  1974 heeft het rente- 
overbruggingssysteem  effec tie f bijgedragen tot het zo goed m o
gelijk op  peil houden van het orderbestand in de N ederlandse 
scheepsbouwindustrie. Het internationaal overleg in O ECD - 
verband heeft er toe geleid, dat per 1974 het m axim ale krediet
percentage voor scheepsbouw orders van 80%  tot 70%  van de 
contractprijs is teruggebracht, terug te betalen in m axim aal 7 
jaren  na aflevering van het schip. Bovendien is het m inim um - 
rentepercentage verhoogd van 7 '/2%  tot 8% per jaar.
A angezien de rente-overbrugging in N ederland is gem axim eerd 
op 2% is deze overbrugging, na in het I e kwartaal 1,9% te hebben 
bedragen, gedurende de rest van het jaa r op  het m axim um  van 2% 
blijven hangen.
H et in 1974 sterk gestegen rentepeil zou bij toepassing van de 
door het M inisterie van Econom ische Zaken gehanteerde form ule 
ondanks de verhoging van de m inim um -rente tot 8% geleid 
hebben tot een overbrugging, die in de loop van het jaar zou 
gevarieerd hebben van 2 ,6%  tot 3,1%. D oor het m axim um  van 
2% is er dus gedurende een groot deel van het jaar geen sprake 
gew eest van een w erkelijke overbrugging van het verschil tussen 
de m arktrente en de internationaal overeengekom en m inim um - 
rente van 8% per jaar. N iettem in is de overbruggingsregeling ook 
dit ja ar van groot belang gebleken voor de continuïteit in de 
N ederlandse scheepsbouw industrie. Een woord van erkentelijk
heid aan het adres van het M inisterie van Econom ische Zaken, 
dat steeds tracht binnen de gestelde grenzen de totstandkom ing 
van nieuw e orders te bevorderen, is hier dan ook zeker op zijn 
plaats.
In de loop van het jaar is op  het terrein van de financiering van de 
bouw  van schepen een nieuw  probleem  naar voren gekom en, 
w aarvoor een bruikbare oplossing gevonden dient te worden. Dit 
is het probleem  van de garanties, die gevraagd w orden voor de 
financiering van de bouw van een schip zolang dit nog niet gereed

S. en W. -  42e jaargang no. 15 -  1975 287



voor aflevering  is. Indien de opdrach tgever de bouw  financiert 
door het betalen van de contractprijs in term ijnen tijdens de 
bouw periode, w orden veelal bankgaran ties gevraagd voor de 
betaalde term ijnen, w elke bankgaranties vervallen als het schip 
w ordt opgeleverd.

In zulke gevallen gaat het in vergelijking m et het eigen verm ogen 
van de betrokken  bedrijven vaak om  zo grote bedragen , dat de 
banken aarzelen om  deze bankgaran ties a f  te geven.
A angezien  de to tstandkom ing  van belangrijke opdrachten  voor 
de N ederlandse scheepsbouw industrie  h ierm ede in gevaar kom t, 
is het dringend  gew enst, dat overhe id , banken en de scheeps
bouw bedrijven h iervoor op  korte term ijn gezam enlijk  een goede 
op lossing  w eten te vinden.

N ed erland se k oopvaardijvloot
De verontrustende teruggang  van de N ederlandse koopvaard ij
vloot is nog steeds niet to t staan gekom en. De hiertegen genom en 
fiscale m aatregelen  blijken onvoldoende te zijn.
Indien de N ederlandse regering tot het toekennen van investe- 
ringsfacilite iten  voor de N ederlandse koopvaardijv loot m ocht 
beslu iten , dan zou de N ederlandse scheepsbouw industrie  gaarne 
zien , dat daarbij ook de belangen van deze industrietak  in het 
v izier w orden g eh o u d e a  De N ederlandse w erven w illen gaarne 
hun bijdrage leveren aan een hernieuw de groei van de N eder
landse koopvaard ijv loo t

N ed erland s M aritiem  Instituut
D it nieuw e instituut is dit ja a r  voor het voetlicht getreden. 
B edoeld als coörd ina to r van velerlei m aritiem e activ iteiten  op 
zu iver w etenschappelijk  en toegepast w etenschappelijk  terrein , 
verdient het ons aller steun.
H et zow el technische als econom ische m aritiem e research- 
p rogram m a 1975 is onder leid ing van het NM1 tot stand gekom en 
uit in tensief overleg  tussen de scheepvaart, scheepsbouw  en de 
o v erh e id  O ok al is dit de eerste  m aal w at m oeizaam  verlopen , 
toch m enen wij dat deze overlegprocedure geheel past in de 
doelstellingen van de doo r de huidige m in ister van W etenschaps
beleid de heer T rip  gepubliceerde N ota W etenschapsbele id  
O p den d uu r zal dit overleg  zich d ienen  te richten o p e e n  zich over 
m eerdere ja ren  u itstrekkend  program m a, dat in overleg  m et de 
betrokkenen  system atisch  w ordt uitgevoerd.

In tern ationale contacten
CEBOS1N E heeft in 1974 ac tie f dee lgenom en  aan het in ternatio
naal overleg  in het kader van de A ssociation  o f  W est E uropean 
S hipbu ilders, w aarbij dit ja a r  de nadruk is gelegd op contact 
tussen w erven van versch illende nationalite it, die vergelijkbare 
activ iteiten  u itoefenen  (reparatiew erven , bouw ers van veersche
pen, bouw ers van kleine handelsvaartschepen  e .d )
O ok aan het w erk van het EEC  Shipbuilders L inking C om m ittee, 
dat deze tak  van industrie in B russel vertegenw oordig t, heeft 
C EB O S1N E ac tie f d ee lg en o m ea

G edurende de kom ende tw ee ja a r  (1975 en 1976) zal de huidige 
voorzitter van C E B O S IN E , Ir. A  S tikker, als voorzitter van het 
L ink ing  C om m ittee op treden  en de d irec teur van C E B O S IN E , 
Mr. F. H. F. O ldew elt, als secretaris-generaal.

S am en vattin g
G econsta teerd  kan w orden, dat ook het ja a r  1974 nog een ja a r  is 
gew eest w aarin de om vang van de w erkzaam heden in de N eder
landse scheepsbouw industrie  volledige w erkgelegenheid  heeft 
kunnen  w aarb o rg ea  De nog steeds voortdurende inflatoire stij
ging van het kostenpeil oefen t een toenem ende druk uit op  de 
financiële resultaten  zowel van de bouw  als van de reparatie van 
sc h e p e a  De verm inderende scheepvaartactiv ite iten  en de daar
m ede sam enhangende daling  van de scheepsvrach ten , m aken het 
niet w aarschijnlijk , dat de scheepsreparatiew erven  de goede re
su ltaten  van 1974 in 1975 zullen kunnen  ev e n a rea

H oew el de om vang van de huidige o rderportefeu ille  voor de 
bouw  van schepen voor de m eeste w erven  een redelijke bezetting  
voor het ja a r  1975 en ten dele ook voor 1976 en in enkele gevallen 
zelfs voor 1977 w aarborg t, geeft de te ruggang, die het aantal 
orders voor de bouw  van nieuw e schepen thans in de gehele 
w ereld duidelijk  vertoont, reden  tot ernstige zorg. S teeds du ide
lijker w ord t, dat e r  in de w ereld in de kom ende ja ren  sprake zal 
zijn van een  aanzienlijke overcapacite it voor de bouw  van sche
p e a  Scherpe concurrentie zal hiervan het onverm ijdelijke gevolg 
z ija

In ternationaal overleg  (O E C D , EEG ) zou hierbij een  tegenw icht 
kunnen v o rm ea  G ebeurt d it n ie t dan kan alleen een spoedig 
herste l van de econom ische groei in de gehele w ereld een  ernstige 
terugslag  in onze op d it ogenblik  nog  gezonde bedrijfstak voor- 
k o m e a
T ot zover het verslag  van de d irectie van de C E B O S IN E

Naschrift:
Graag wil ik hier de kanttekening plaatsen dat ik in een publicatie 
in februari 1973 becijferde dat in de periode 1975-1980 een 
belangrijke overcapaciteit in de scheepsbouwindustrie in de we
reld zou kunnen ontstaan als men niet tot bijzondere maatregelen  
zou besluiten, (zie Schip en W erf nr. 4 van 16 februari 1973 blz. 
67-75). Vooral door de oliecrisis die tegen eind 1973 inzette is 
deze voorspelling eerder uitgekomen dan werd verwacht. 
Gematigd optimistische reacties op mijn artikel en mede naar 
aanleiding van vragen daarover in de Tweede Kam er de nogal 
geruststellende antwoorden van de betrokken ministers zijn thans 
overgegaan in uitingen van 'ernstige zorg’, zoals die vooral in 
het eind van het verslag voorkomen. Weliswaar wordt deze zorg 
vooral veroorzaakt door het teruglopen van grote scheepsbouw- 
orders, maar zelfs als daarin weer een herstel zou komen blijft de 
sterke uitbreiding van de capaciteit der scheepswerven in de 
wereld, met name voor zeer grote schepen, zoals in 1973 door mij 
werd aangetoond, redenen tot zorg geven.
Ik heb dan ook destijds dezelfde conclusie getrokken met betrek
king tot internationaal overleg als nu aan het eind van het verslag 
van de Cebosine is gedaan. Des te meer valt het te betreuren dat 
elders in het verslag gewag m oest worden gemaakt van een 
vrijwel als mislukt te waarderen poging om dit overleg op gang te 
brengen.

Over de noodzaak, wenselijkheid en omvang van een (herstelde) 
economische groei in de gehele wereld worden thans naar ik 
meen nogal genuanceerde opvattingen gehuldigd.

prof. ir. J. H. Kxietem eijer



OFFSHORE-TECHNIEK ENT.H. DELFT
door prof. ir. J. H. Krietemeijer

W at is offshore-techniek?

W at heeft de T .H . D elfl daarm ee te m aken?

W anneer zich in een betrekkelijk kort tijdperk versneld verlo
pende ontw ikkelingen voordoen is het voor instellingen van 
technisch-w etenschappelijk onderwijs bijzonder m oeilijk om  in 
de pas te blijven, laat staan in de frontlijn te lo p e a  In het tijdperk 
waarin wij leven hebben niet alleen de technische w etenschap
pen, m aar ook de econom ische-, politieke- en m ensw etenschap
pen te m aken m et een bijna koortsachtige drang om  nieuwe 
bronnen aan te boren te r  bevred ig ing  van een schier onverzadig
bare behoefte aan energie.

O ngeveer tw intig  jaa r geleden is m en, aanvankelijk op tam elijk 
bescheiden schaal, begonnen m et de exploratie van m atig diepe 
zeegebieden op zgn. continentale p lateaux, w aar olie o f  gas kon 
worden verw ach t De exploratie en de later gevolgde exploitatie 
in deze zeegebieden betekenden een totaal andere aanpak dan die 
op het land. A ls men deze laatste als ’O n-S hore’ aanduidt volgt 
dat de nieuwe aanpak in ’O ff-Shore’ gebieden een nieuw e term i
nologie deed o n ts taa a  M en ging spreken van ’O ff-Shore- 
techniek’, m aar daarnaast ontstonden ook begrippen als ’Ocean 
E ngineering’, ’onderw atertechniek’ e.d. O pgem erkt m oet w or
den dan offshore-technieken die energiew inning beogen reeds 
van oude tijden bestaan  Im m ers is het zoeken naar en verzam elen 
van eiw itten in de vorm  van vis ook een soort energiew inning en 
in ruim ere zin zou m en de visserij-techniek onder offshore- 
techniek kunnen rangschikken  Begrippen als O cean E ngineering 
en O nderw atertechniek om vatten echter een ruim er gebied 
waarbij het ook kan gaan om andere zaken dan het vinden van olie 
o f gas. V erkenning van de zeebodem  en oceanen m et speciale 
technische hulpm iddelen, het leven en w erken onder w ater, het 
redden van m ensenlevens en kostbaarheden uit gezonken sche
pen en het bergen van schepen kunnen ook daartoe w orden 
gerekend. N aast de w inning van olie en gas vindt m en, zij het nog 
op bescheiden schaal, de d iepzee mijnbouw.
D aaronder valt ook de w inning van m angaanknollen die in grote 
hoeveelheden diep op oceaanbodem s voorkom en In een enkel 
geval is m et behulp van speciaal daartoe uitgeruste schepen reeds 
tot u itvoering van deze w inning overgegaan  
M aar ook civiele w erken in ondiepe zeeën zoals het m aken van 
kunstm atige eilanden, havens, olie- en gasterm inals en onderw a- 
teropslagplaatsen kunnen tot deze ruim e gebieden worden gere
kend
In vele gevallen zijn al deze w erkzaam heden een duidelijke 
verm enging van een aantal gebieden der technische w etenschap
p en  Daarbij springen naar voren de scheepsbouw kunde, de w erk
tuigbouw kunde, de civiele techniek  en de m ijnbouw kunde en het 
zal la ter blijken hoe het antwoord op de 2e, in de aan vang gestelde 
vraag, zich zal m anifesteren
Toch is het zaak om  een w at duidelijker beeld te geven van het 
m oderne begrip O ffshore-techniek. Ik zou het w illen om schrijven 
als de techniek die betrekking heeft op de exploratie en exploita
tie van olie- en gasvelden in zee op continentale plateaux. En daar 
heeft m en vooral te m aken m et de moeilijke om gevingscriteria: 
de zee, de w ind en som s het ys. D aaruit volgt het grote verschil 
met de ’o n-shore’ o lie -en  gasw inning w aarde m ijnbouw techniek 
’op het d ro g e’ toonaangevend is. De scheepsbouw  en scheepvaart 
kom t daar alleen te pas w anneer het vervoer over langere zeetra- 
jecten  nodig  is en een pijpleiding geen uitkom st b ie d t Bekend is 
dat d it, m ede door politieke invloeden, geleid heeft tot een 
gew eldige schaalvergroting van de transporteenheden 
Per 1 ju li 1974 w as de om vang van de tankervloot van eenheden 
boven 200.000 ton draagverm ogen (V L C C ’s en U L C C ’s =  Very

Large C rude Oil Carriers en U ltra Large C rude O il C arriers) c a  
661 schepen terwijl er c a  491 in opdracht w aren  
Van deze laatste zijn er 190 boven 280.000 ton draagverm ogen 
M eerdere schepen van c a  500.000 ton zijn in de vaart en in 1973 
w as er zelfs sprake van opdrachten voor 700.000 tonners terwijl 
de I M egaton-tanker ’opdrachtrijp’ was.

De gew eldige groei in deze sector werd door bekende politieke 
oorzaken tegen eind 1973 afgeremd. D aardoor versnelde o m 
streeks die tijd het reeds aangevangen offshore-w erk in W est- 
Europa tot een koortsachtige drukte. De tot ongekende hoogte 
stijgende olieprijzen, verordend door de voornaam ste o lieprodu
cerende landen in het M idden O osten, hebben ertoe geleid dat de 
offshore-exploitatie van continentale plateaux die dichtbij be
langrijke energie verbruikende landen liggen kansen kreeg en 
lonend zou blijken, niettegenstaande gew eldige investeringen. 
De internationale scheepsbouw industrie kreeg het afgelopen jaar 
en krijgt nog gevoelige klappen door annuleringen op grote 
schaal van V L C C ’s en U L C C ’s en het uitblijven van nieuwe 
o pd rach tea  Deze industrie schakelt nu over op de bouw van 
constructies voor de offshore-industrie. Dit betekent w eer con
currentie voor firm a’s die zich de laatste tien ja ren  hadden gespe
cialiseerd in dit soort werk. A nderzijds blijkt de offshore-m arkt 
voor de kom ende 15-20 jaren  zo groot te zijn dat waarschijnlijk 
vele, ook nieuw e, ondernem ingen daarin succesvol kunnen pene- 
tre re a  T er illustratie volgen hier enkele globale cijfers. In augus
tus 1974 nam de offshore-industrie in de G o lf van M exico voor 
L ouisiana de eerste plaats in m et 46 installaties. Daarbij was nog 
de ’Mr. C harlie’, het eerste verplaatsbare booreiland dat om 
streeks 1954 in gebruik werd genom ea 
Eveneens in augustus 1974 waren op de N oordzee 44 installaties 
in vol bedrijf en daarm ede is dit het 2e grote exploratie en 
exploitatie gebied in de wereld.
V erder zijn er nog exploitatiegebieden in w ateren langs de A fri
kaanse en A ustralische kustgebieden, N ieuw  Z eeland , C anada, 
C araïbisch gebied. M iddellandse Zee, M idden O osten , Chinese 
en Japanse zeeën en voorts in A rctische geb ieden .. N aar schatting 
werkten er in augustus 1974 c a  240 eenheden in al deze geb ieden  
Japanse bronnen verm elden dat in 1985 ruim  600 eenheden in 
w erking zullen zijn  D aarvan zijn er ruim  400 nieuw te bouw en, 
terwijl er tegen die tijd c a  140 eenheden reeds zullen zijn gesloopt 
o f afgevoerd.
De schatting is dat de verdeling zal zijn: c a  40%  zg n  ’jack -u p s’, 
ca 20%  boorschepen en c a  40%  ’sem i subm ersib les’. Een Noorse 
bron verm eldt dat rond 1980 de w ereldolieproduktie voor c a  
40%  afhankelijk zal zijn van oliew inning uit zeegebieden.
Een interessant aspect van deze snelle ontw ikkeling in offshore- 
activiteiten is dat de ingenieur, m ede door het tamelijk overvloe
dig beschikbaar zijn van fondsen, zijn hart kan ophalen aan het 
ontw erpen van nieuwe technieken en apparatuur, alsm ede aan 
onderzoek en ontw ikkeling op dit g eb ied  H et gevaar bestaat en is 
reeds openbaar gew orden dat bij dit snelle pioniersw erk fouten 
w orden gem aakt o f  bepaalde zaken b.v. ten aanzien van m ilieu, 
veiligheid en norm alisatie over het hoofd w orden gezien o f  te 
w einig aandacht k rijgea
Daarbij kom t dat internationale afspraken en voorschriften m ees
tal eerst tot stand kom en in een stadium  waarin apparatuur reeds 
op uitgebreide schaal w ordt toegepast M en ontkom t niet geheel 
aan een stukje ’trial an d e rro r’ techniek m et alle nadelen daarvan. 
V erder is het bij al deze activiteiten geenszins denkbeeldig dat bij 
eventuele verlaging van olieprijzen, om  w elke redenen dan ook, 
de belangstelling w eer uitgaat naar afnam e uit de Perzische G olf 
en een opleven van de m am m oetolietransporten daarvandaan, 
voornam elijk naar Japan en het w esten
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In dat geval zou w ellicht bijvoorbeeld de N oordzee offshore- 
activiteit aan belangstelling kunnen inboeten. A nderzijds is het de 
vraag o f  daar al niet het ’point o f no re tu rn ’ is bereikt. In ieder 
geval is er een gew eldige wetenschappelijke belangstelling en 
discussie gaande. Het aantal sym posia, tentoonstellingen, con
gressen, Sem inars e.d. is de laatste paar jaren  zo groot gew orden 
dat ik onlangs een deelnem er aan een internationale voorberei
d ingsgroep v o o reen  2e W est European M arine T echnology Con- 
gress de verzuchting hoorde slaken ’it is a jungle o f sym posia’. 
N iettem in w orden er belangw ekkende gegevens vanuit die sym 
posia enz. gepubliceerd en veel ervaring uitgewisseld.
De gebouw de en vooral de nog te bouw en apparatuur moet 
voldoen aan bijzondere eisen die door de om geving worden 
gesteld. Dit geldt eveneens voor de fysieke en geestelijke conditie 
van de m ens die m et deze apparatuur m oet werken.
D aar is het w erken vanaf het zeeoppervlak naar steeds grotere 
diepten.
D aar zijn de steeds w isselende invloeden van stroom , w ind, 
golven, getijden en in som m ige gevallen ijsvorming. D it laatste 
kan bij booreilanden in getijw ateren tot enorm e ijsblokken aan de 
poten aanleiding geven, m et als gevolg extrem e belastingen. 
V ooral bij ijsgang en stroom  en bij de lage tem peratuur worden 
dan aan de constructies zeer hoge eisen gesteld.
Van de constructies en apparatuur die in de offshore-industrie 
w orden toegepast volgt hier een globale opsom m ing:
-  booreilanden voor exploratieboringen naar gas o f olie , m et alle 
bijbehorende voorzieningen voor:
boorinstallaties, kranen, verankeringen, verplaatsingen, 
energieopw ekking, voorraadtanks, accom m odatie, com m unica
tie, helicopterdek enz. enz.
De eilanden zijn van velerlei type. De bekende zijn de Self 
E levating Platform s (Jack-U ps) en de Sem i Subm ersibles. Het 
zou te ver voeren daarop nader in te gaan,
-  boorschepen, voorzien van autom atische positioneer- 
apparatuur,
-  Jackets o f  vaste boorplatform s,
-  supply-schepen voor het transport over zee van voorraden naar 
de booreilanden op de locatie, enz. Deze voorraden bestaan uit 
pijpen, boorspoeling , cem ent, proviand, ankers, kettingen, 
staaldraden enz. enz. De overnam e bij de locatie vindt vaak onder 
zeer slechte w eersom standigheden plaats,

Foto I
G igantische constructies in staal o f  beton vragen voor het verslepen en 
positioneren een aanzienlijk aantal sleepboot ipk's. Foto van Sm it Inter
nationale.

-  sleepboten en verankeringsvaartuigen met boeien, ankers, ket
tingen, staaldraden e.d. H iervoor zijn vaak ook de supply- 
schepen uitgerust,
-  bakken,
-  schepen m et hefw erktuigen tot 2000 ton,
-  exploratie- en onderw aterinspectievaartu igen,
-  onderzeese aansluitingen en o lieopslagp laa tsea  De laatste zijn 
van zeer grote capaciteit en gem aakt van beton o f  staal,
-  S ingle Buoy Moorings»
-  pijpenleggers (som s voorzien van zware kranen) voor het leg
gen van oliepijpleidingen tot 1,20 m  middellijn o f gasleidingen,
-  pijpeningravers,
-  gas- en olieterm inals,
-  havens voor aan- en afvoer der voo rradea
Zoals reeds werd opgem erkt m oet dit alles w orden ontw orpen 
voor een  veilige, econom ische en ook m ilieu-bew uste toepas
sing  Tussen het ontw erp  en de toepassing ligt dan nog de produk- 
tiefase der apparatuur. V oor de grotere booreilanden en jackets 
zijn bestaande w erven aangepast o f  nieuwe bouw plaatsen aan de 
kust ingericht. Dit laatste is vooral in N oorw egen en Japan het 
geval.
De grote booreilanden o f  jackets kunnen daar in z ’n geheel in een 
groot dok w orden gebouw d en u itgevarea  O p bestaande w erven 
m oet de m ontage vaak tew aterliggend w orden uitgevoerd , het
geen de nodige problem en op levert

W at kan de T.H. doen?
Uit het voorgaande blijkt dat reeds veel in w erking is terwijl op de 
T.H. D elft nog nauw elijks van enige specifieke opleiding in 
offshore-techniek sprake is. H et zou ongetw ijfeld nodig zijn ge
w eest om  van de aanvang af, zeg 10 jaren  geleden, een systeem  
op te bouw en ter verzorging van onderw ijs op dit gebied.
H eJ aasJ s. 4a.ü n .dsuoen .e^ m T test aaads^in tstuien 
term ijn te verw ezenlijken gew eest Daarbij kom t dat er sprake is 
van een duidelijk m ultidisciplinair gebied. W elisw aar is er tijdig 
een pre-advies-com m issie van start gegaan w aarover al eerder in 
dit blad m elding is gem aakt, m aar door allerlei om standigheden 
heeft de rapportering vrij lang op zich laten wachten.
G elukkig  is thans iets bereikt en vier afdelingen zullen met 
ingang van 1 septem ber 1975 de m ogelijkheid bieden om af  te 
studeren op een onderw erp uit de offshore-techniek , in de eigen 
afdeling. D aartoe w ordt gedurende de laatste 2 studiejaren een 
aantal blokcolleges gevolgd. De student uit één der afdelingen 
ScheCpsbouw kunde, W erktuigbouw kunde, M ijnbouwkunde o f 
C iviele Techniek volgt dan blokcolleges in de drie nevenafdelin
gen waarbij specifieke, op  de offshore-techniek betrekking heb
bende onderw erpen w orden behandeld.
Het studieprogram m a van de blokcolleges is in een vrijwel afge
rond stadium , m et opgave van de docenten en de door hen te 
behandelen stof. B innen afzienbare tijd zal d it program m a bekend 
w orden gem aak t De huidige procedure van behandeling in ra 
den , besturen, onderw ijscom m issies enz. heeft een vlotte gang 
van zaken zeker niet in de hand gew erk t A nderzijds is de m aterie 
wel grondig doorgesproken zodat verw acht m ag w orden dat de 
zaak in septem ber optim aal van start kan gaan. Toch is dan naar 
mijn m ening het laatste w oord niet gezegd. Integendeel, de ge
vonden vorm  kan slechts als een prelude w orden beschouwd. 
M en hoede zich voor een statische situatie. Sam en m et de indus
trie die nog voorloopt en de overheid zal gezocht m oeten w orden 
naar m eer gecoördineerde vorm en van onderwijs en onderzoek 
op dit gebied van de offshore-techniek o f  zo m en wil ruim er: de 
O cean Engineering, waarbij ook de situatie van de m ens in de 
nieuwe onderw aterom geving dient te w orden bestudeerd , om 
m aar één punt te noemen.
M ogelijk zal dit kunnen leiden to t een afdeling aan deze Techni
sche H ogeschool die het m ultidisciplinaire karakter vangen kan. 
D an m oet wel snel w orden gew erkt w ant de boom  zal eerst 
m oeten groeien voor er vruchten van k o m e a  En dat kan jaren 
d u rea  N auw e sam enw erking met de lagere en hogere beroepsop-
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in het Ekofisk veld.

leiding, w aar ook gedachten leven tot instelling van offshore- 
technische opleid ingen is bij dit alles nodig.
N og een laatste opm erking. De snelle ontw ikkelingen zoals h ier
voor geschetst, nopen tot geregelde bijscholing. M isschien kan 
het m ultidisciplinaire blokcollege w orden uitgebouw d en u itge
diept tot een post-academ iale cursus voor diegenen in d e  industrie 
die zich m et de nieuwe problem atiek hebben bezig gehoudea 
Sam en m et d iegenen die in de offshore-industrie hun sporen al 
hebben verdiend zou dit op korte term ijn goede resultaten kunnen 
o p leverea
Er is nog heel w at w erk aan de winkeL

Naschrift:
D it artikel werd geschreven voor het mei-nummer van 'THD 
N ieuws' , een uitgave van de Technische Hogeschool te Delft. Het 
is duidelijk dat de beschouwing vanuit het raam van deze instel
ling werd gegeven. Wij menen dat het voor de lezers van ons blad 
van belang is om van deze beschouwing kennis te nemen.
Er zullen nog drie korte artikelen uit dit 'THD Nieuws'-Offshore 
nummer worden overgenomen.

red.

Commissie Préadvies in Onderwatertechniek

O p 4 april 1972 werd door het toenm alig college van Rector en 
A ssessoren van de Technische H ogeschool D elft de C om m issie 
P réadvies in de O nderw atertechniek ingesteld, met de opdracht 
bestaande activiteiten in de onderw atertechniek  te coördineren en 
richting  te geven aan het onderw ijs en onderzoek in de onderw a
tertechniek. K rachtens artikel 100 van het B estuursreglem ent, lid 
1 en 2 m oet de instelling van deze com m issie geacht w orden te 
zijn uitgegaan van de in het kader van de W UB ter zake bevoegde 
organen, in casu , de hoge schoolraad. D e com m issie heeft dus 
nog steeds een officiële status.
De instelling in 1972 is niet zo m aar uit de lucht kom en vallen, o f 
om in het eigen m ilieu te blijven: boven w ater kom en drijven! 
Prins B ernhard heeft er persoonlijk de stoot toe gegeven door in 
zijn openingsrede van het internationaal sym posium  ’U nderw ater 
T echnology’ te D en H elder op  10 jun i 1970 op te m erken:

’it m ight be o f  interest to look into the possibility o f  establishing 
an academ ic education in underw ater technology or to consider 
the desivability  o f  creating m eans for specialization in underw a
ter technology w ithin one o f  the academ ic technical faculties. 
Such education o r specialisation should contain elem ents o f  cu r
ricula now taught in m any technical faculties on a nice-to-know  
basis, rather than a need-to-know  basis.’

De afdeling  onderw atertechniek  van het Klvl nam  de handschoen 
op en stelde een nota op betreffende de w enselijkheid van hoger 
onderw ijs in de onderw atertechniek , die op 10 m aart 1971 aan de 
toenm alige senaat werd aangebodea
De com m issie m et de lange naam  bestaat m om enteel uit: prof. dr. 
ir. F. J. K ievits, voorzitter, prof. dr. ir. E  W. B ijker, prof. ir. J. 
G erritsm a en p ro f ir. P. T. V elzeboer, terwijl het secretariaat 
w ordt w aargenom en door lector ir. M. G. A tjak  
A anvankelijk waren de w erkzaam heden geconcentreerd op het 
oprichten van een Praktijk Laboratorium  O nderw ater Techniek  
(PLO T), in sam enw erking m et R ijksw aterstaat en de K oninklijke 
Marine.

door Ir. M. G. Atjak, afd. Mijnbouwkunde T.H. Delft

D aar de industrie weinig neiging toonde in PLO T te investeren, 
w erd contact opgenom en met het G essellschaft für K ernenergie- 
verw ertung in Schiffsbau und Schiffsfahrt, dat het onderw aterla- 
boratorium  ’H elgoland’ beheert
Een viertal studenten en een w etenschappelijk hoofdm edew erker 
w erden in het najaar van 1974 in staat gesteld tijdens een langdu
rig verblijf onderw ater kennis m et de ’H elgo land’ te maken. Deze 
contacten  hebben ertoe geleid dat R ijksw aterstaat de habitat voor 
een m aand gehuurd heeft om  in de zom er van 1975 proefnem in
gen en m etingen te verrichten die verband houden m et de pro
blem en rond de afsluiting van de O osterschelde. D uikteam s van 
de TH D  en de K oninklijke M arine zullen daarbij assistentie 
v erlenea
Inm iddels was ook aandacht besteed aan de coördinatie van het 
onderw ijs in de onderw atertechniek. De betrokken docenten ver
klaarden zich spontaan bereid m ede te w erken aan een b lokco lle
ge, dat in septem ber 1975 van start zal gaan.
O ok in het buitenland w erden sam enw erkingsverbanden tot stand 
gebrach t Van de Technische H ogeschool T rondheim  werd de 
u itnodiging ontvangen om  sam en m et Im perial C ollege te Lon
den en M assachusetts Institute o f  T echnology, U SA , een w eten
schappelijk sym posium  te organiseren , dat in augustus 1976 te 
T rondheim  zal w orden gehouden m et als them a: B ehaviour O ffs
hore S tructures, codenaam  B O S S ’76.
O m  de tw ee ja a r  zal één van de vier als organisator optreden. 
B oven werd reeds m elding gem aakt van de activiteiten van 
student-duikers.
Jaarlijks w orden e r  8 toekom stige ingenieurs in staat gesteld een 
duikcursus bij de K oninklijke M arine te volgen, die opleid t tot de 
eisen  die aan ’F orschungstaucher’ w orden gesteld.
E r liggen voor de TH D  bijzondere m ogelijkheden op het gebied 
van de O ffshoretechniek
In het kader van de N ota W etenschapsbeleid  van m inister Trip 
d ient de TH D  m et zo ’n enorm  w ettenschappelijk potentieel zijn 
aandeel te leveren in de ontw ikkeling van de O ffshore-techniek
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’Dingen maken die werken’

Door lector Ir. C. Spaans en Ir. S. H. Gillebaard T.H. Delft, afd. Werktuigbouwkunde

O p een vraag naar een korte om schrijving 
van w erk tu igbouw kunde, w erd eens door 
iem and kernachtig  geantw oord:

'D ingen  m aken die w erken ’. Een duidelijk 
onderscheid  tussen ’d in g en ’ onshore o f  
offshore w ordt vaak niet gem aakt. D oor de 
snel toenem ende behoefte aan w erktuigen 
en apparaten voor het w erken (en blijven 
w erken) onder offshoreom standigheden , 
w ordt aan een aantal w erk tu igbouw kun
dige apparaten en technieken n ieuw e, ex 
tra randvoorw aarden gesteld , die een u it
daging inhouden voor de w erktuigbouw er 
en voor de A fdeling  der w erk tu igbouw 
kunde.

Deze afdeling  kent een groot aantal vak
groepen en secties, die vrijwel alle een 
belangrijk  stuk ervaring  bezitten op  een o f 
m eer w erk tuigbouw kundige aspecten  van 
de u iterm ate brede offshore-techniek, 
zoals b ijvoorbeeld de d ieselm otoren  en de 
gasturb ines, de m eet- en regeltechniek , de 
hydrauliek , dynam isch belaste staalcon
structies, scheepsw erk tu igen , transport- 
w erktuigen en -system en, aandrijvingen, 
d rukvaten , baggerw erk tu igen  enz.

Baggeren: een offshoretechniek
V an bovengenoem de ’v akgeb ieden’ van 
de w erk tu igbouw kunde heeft vooral het 
laatstgenoem de zich , om dat het h ier spe
cifiek  het natte grondverzet: het baggeren 
betreft, altijd al offshore b ew o g en  M ede 
om dat m en bij o ffshore echter vooral 
denkt aan  de zee en de oceaan , zal in het 
navolgende ingegaan w orden op  bagger
w erktuigen op  zee.

De behoefte aan w erk tu igen , die op zee in 
dein ing en golven baggerw erkzaam heden 
kunnen u itvoeren , is m et de enorm e 
schaalvergro ting  in het vervoer op  het ge
bied van vooral de o lietankers eveneens 
toe genom en (de toegangsgeul naar de E u
ropoort). M aar ook het aanleggen van 
kunstm atige eilanden  op zee, voor bij
voorbeeld  het huisvesten  van m ilieu
onvriendelijke industrieën , vraagt daar
om , terw ijl voor het w innen van w aarde
volle ertsen  van de oceaan- en zeebodem  
gedacht w ordt aan van bestaande en  be
proefde baggerw erktuigen afgeleide appa
ratuur. Ook het vervaardigen van leiding- 
sleuven en het ingraven van leidingen in 
de zeebodem  gebeurt veelal m et daartoe 
aangepaste o f  speciaal daarvoor on tw or
pen baggerapparatuur.

Een van de m eest geavanceerde bagger
w erk tu igen , die geschikt is voor het u it
voeren van baggerw erken  op  zee, is de 
sleephopperzuiger. H et is een -  u iteraard  -

zeew aard ig , vrijvarend schip  dat voorzien 
is van een  com plete baggerinstallatie en 
een  laadruim  o f  hopper m et een inhoud 
van c a  2 000  tot 11 000  m 3.

De inhoud van het laadruim  kan gelost 
w orden door een aantal bodem kleppen o f 
-schuiven , m aar het is vaak ook m ogelijk 
om  de lading via een zuig- en perssysteem  
hydraulisch te transporteren  en af te leve
ren
Een van de belangrijkste elem enten  van de 
baggerinstalla tie is de grondpom p, die in 
zeer sterke m ate onderhevig  is aan slijtage 
door scherp , ab rasief m ateriaal en daarom  
van slijtvast m ateriaal vervaard igd  is.
O p deze pom p is een zuigbuis aangeslo
ten , die voorzien  is van enkele scharnier
punten en die aan het e ind  de zogenaam de 
sleepkop d raag t
D eze sleepkop heeft to t taak het op  te 
zuigen m ateriaal te eroderen  en in de zuig
buis te le id e a  D it vindt langzaam  varend 
in dein ing en golven plaats.
O m  nu m et de genoem de zu igkop, die dus 
uiteindelijk  verbonden is aan een ook  in 
verticale zin  bew egend vaartu ig , een ho ri
zontale w eg te kunnen afleggen , m ogen de 
genoem de verticale scheepsbew egingen  
niet via de zuigbuis doorgeleid  w orden 
naar de sleepkop.
O m  d it te bereiken, zijn de kabels w aaraan 
de zuigbuis hangt, over zogenaam de dei- 
n ingscom pensatoren  geleid , die de rela
tieve bew eging van de kop ten opzichte 
van het vaartu ig  op een zodanige m anier 
elim ineren , dat ook bij storm  (tot w ind 
kracht 8 a 9 op de schaal van B eaufort) 
doorgebaggerd  kan w orden zonder dat de 
sleepkop het con tact m et de bodem  ver
lie s t
O p grond van de gunstige ervaringen die 
m et dergelijke installaties zijn opgedaan, 
lijkt het goed m ogelijk om  ook andere ty 
pes baggerw erk tu igen , die tot nu toe 
slechts op  de b innenw ateren  operen , te

extrapoleren  tot zeegaande w erk tu ig ea  
G edacht w ordt aan bodem zuigers en cu t
terzuigers.
B odem zuigers zijn sta tionaire , dus veran
kerde w erktuigen die door m iddel van een 
pom p en een zuigbuis m ateriaal van de 
bodem  zuigen m et het oog op de w inning 
van dat m ateriaal. E r zijn tot nu toe w input- 
ten gebruikt tot een diepte van c a  70 m eter 
onder de waterlijn.
Deze w erktuigen voeren het opgezogen 
m ateriaal a f  door stalen persleid ingen, 
deels drijvend deels u itgevoerd  als vaste 
walleiding.
D ergelijke leidingen zijn voorzien van 
scharnieren  in de vorm  van rubber pers
zakken o f  kogelscharn ieren , m aar zijn 
niettem in ongeschik t voor het gebruik  op 
zee bij ruw  weer. S inds enige ja ren  zijn 
ech ter drijvende leidingen verkrijgbaar, 
die geheel van rubber vervaardigd zijn, ze 
hebben drijfverm ogen door een schu im 
rubber onm anteling  en zijn in de (harde) 
praktijk gesch ik t gebleken voor gebruik 
bij w erken buitengaats.
H et is m et dit type w erktuig  niet m ogelijk  
om  ’m aatw erk ’ te leveren , zoals bijvoor
beeld een havenbekken van bepaalde af
m etingen
Een baggerw erk tu ig  dat daartoe wel in 
staat is en dat tevens grondsoorten  kan 
verw erken die zich niet zonder m eer laten 
opzu igen , is de cutterzuiger. D at is een 
w erktuig  dat w ederom  uitgerust is m et een 
o f  m eer pom pen en  een  zu igbuis, m aar dat 
tevens een ro terende snijkop heeft, die de 
op  te zuigen grond eerst versp aan t In ver
band m et de grote op tredende snijkrachten 
m oet aan de verankering  van dit w erktuig 
grote zorg besteed w orden  
H oew el in de praktijk  nog  geen gevallen 
bekend zijn w aarin  ook  op  ruw  buitenw a
ter m et succes cu tterzu igers zijn ingezet, 
behoort het tot de m ogelijkheden om  ook 
dit w erk tu ig  aan te passen  aan offshore 
om standigheden  zonder dat veelvuldig

D e zeegaande bodem -uiger ' G ravel ities ', een dubbelrom ps
vaartuig, dat opgebouwd is uit twee identieke kustvaarders
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een vluchthaven opgezocht behoeft te 
w orden bij verslechterende w eersom stan
d igheden
Er zijn dus princip iële m ogelijkheden om  
aan kom ende vragen naar baggerw erktui- 
gen geschikt voor w erken buitengaats, te 
v o ld o ea

Bij de Sectie w erktuigen voor grondverzet 
van de A fdeling  der w erktuigbouw kunde 
wordt reeds sinds 50 jaren  aan w erktuig
bouw kundige studenten de gelegenheid  
geboden om  hun  hoofdvakstudie te ver
richten  op het gebied van de baggertech
niek en w el in het bijzonder de w erktuig
bouw kundige kant d aa rv aa

Sinds enkele ja ren  beschikt de sectie, na 
enige p rovisoria bew oond te hebben, over 
een eigen , goed geoutilleerd  laboratorium . 
H et hoofdaccent van het onderzoek lig t op 
het m echanisch graven en hydraulisch  op 
voeren van grond door m iddel van cutters 
en sleepkoppen en op het hydraulisch 
transport van korrel vorm ig m ateriaal, 
waarbij in het bijzonder aandacht besteed 
w ordt aan de pom pen

In het kader van het van de grond kom ende 
onderw ijs in de offshore-techniek  is de 
Sectie w erktuigen voor grondverzet 
gaarne bereid  haar kennis en ervaring  over 
te dragen aan daarin  geïn teresseerde stu
denten  en m ee te w erken aan het creëren 
van d ingen (en wel baggerw erktuigen) die 
w erken, ook  offshore ofwel buitengaats.

T ransportkunde: ook  offshoretechniek
De transportkunde houdt zich bezig  met 
het verp laatsen  van goederen, vervoer en 
overslag , w aar dan ook. D eze verplaatsing  
dient geordend te verlopen, zodat goede
ren op de ju is te  plaats, op de vereiste tijd 
en in de gew enste vorm  ter beschikking 
s taan  O rdening  en optim alisatie zijn 
slechts te realiseren indien het transport- 
gebeuren in een relevant systeem  is g ev a t

W erktu igen , al o f  niet geautom atiseerd , 
zijn elem enten  van het systeem  m et als 
functie de verp laatsing  volgens het g e 
schikte patroon te laten verlopen, ener
zijds te r vervanging van zw are fysieke ar
beid , anderzijds ter realisering van om 
vangrijke vo lum estrom en  
O ffshore-activ iteiten  van w elke aard dan 
ook vragen om  een goede aanpak van het

transportgebeuren en de problem en die 
zich voordoen zijn w elisw aar van gelijk 
karakter als bij onshore-activ iteiten , ech 
ter van een andere orde.

Plaats, tijd en vorm  zijn specifiek. Is te 
land praktisch elke plaats op  ieder m om ent 
bereikbaar, op  zee w ordt door de go lfbe
w eging de bereikbaarheid  ernstig  bem oei
lijk t O f het nu platform s o f kunstm atig 
aangelegde eilanden betreft, bij bevoorra
ding per schip zal uit een  door de golfslag 
bew egend vaartu ig  geladen o f gelost m oe
ten w orden uit o f naar een stilstaande plek.

De w eersom standigheden zijn som s zo 
ongunstig  dat zelfs ieder contact m et het 
eiland onm ogelijk  is. D e ongunstige om 
standigheden dagen de ingenieur uit w erk
tuigen te  bouw en, die ook onder m inder 
gunstige om standigheden kunnen w erken 
en w aarm ee de aan- en afvoer van goede
ren gedurende langere tijd m ogelijk is. 
Enerzijds zoekt m en naar kranen , waarbij 
de relatieve bew eging tussen vaartuigen 
en platform  door lastw egcom pensatie 
geen problem en m eer op levert, anderzijds 
kan in continue strom en voor v loeibare 
produkten via flexibele slangen uit een 
opslag de zogenaam de sparbuoy naar het 
vaartu ig , de tanker, een op lossing  w orden 
gevonden

De bijzonder ruw e w erkom standigheden 
stellen eveneens eisen  aan de vorm  van de 
goederen bij bevoorrading en aan de vorm  
en afm etingen van de delen w aarvan een 
installatie w ordt opgebouw d. Zo w orden 
constructies en w erktuigen in zo groot 
m ogelijke units te land opgebouw d en met 
behulp van zo eenvoudig  m ogelijke ver
bindingen sam engesteld om  de w erkbare 
tijd buitengaats zo goed m ogelijk te benut
te a

De m oeilijke w erkom standigheden en het 
beperkte aantal w erkbare dagen dw ingen 
to t een w el heel eigen systeem benadering 
van supply en  voorraadbeheer van de goe
deren en van afvoer van de de lfs to ffea  
Z eer recent w erd bij de sectie transport
kunde een studie verricht naar de m oge
lijkheden to t com pensatie van de horizon
tale en verticale lastslingeringen van een 
drijvende kraan m et een draagkracht van 
2 0 x l 0 6N (2000 tf). D ergelijke kranen 
w orden gebruikt voor het m onteren van

platform s en staalconstructies in zee. V oor 
het w innen van olie in diep w ater w ordt 
gebruikt gem aakt van 'e ilan d en ’, die be
staan u it in o f  op  de zeebodem  verankerde 
poten van staalconstructies, o f van beton, 
o f  van een com binatie van beide, m et 
daarop , boven w ater, een platform . Het 
beperkte aantal w erkbare dagen  dw ingt tot 
het snel m onteren van zo groot m ogelijke 
eenheden. H et platform  w ordt som s uit 
units opgebouw d, m aar m om enteel m ees
tal als een geheel op de wal gebouw d en 
daarna gem onteerd op  de reeds eerder ge
plaatste pootconstructies, de jackets  ge
naamd. In onze om geving  is de zee nooit 
helem aal rustig  en het aantal dagen m et 
w indstil w eer zeer gering, zodat het m on
teren zou m oeten kunnen plaatsvinden 
vanaf een enigszins slingerend vaartu ig , 
en w el zodanig dat de last redelijk stil- 
hangt, zodat de m achinist het platform  
zonder al te grote ris ic o ’s w eet te plaatsen 
op de jackets.

T heoretisch  zijn voor deze lastcom pensa- 
tie wel een  aantal m ogelijkheden te be
denken , m aar naar praktische en betaal
bare u itvoeringsvorm en w ordt nog naar
stig gezocht. De huidige kranen zijn u it
gerust m et een aantal lieren , voorzien van 
krachtbegrenzers, om  het slingeren van de 
last in het horizontale vlak te beperken, op 
gelijke wijze zoals ook m ensen een slinge
rende last tegenhouden door de slinger
bew eging te dem pen

De periodieke bew eging van de last ten 
gevolge van de verticale bew eging van het 
vaartu ig  is m inder eenvoudig  te com pen
se ren  De m achinist m oet d it probleem  
ze lf oplossen en wel door op het ju iste 
m om ent de last te laten ’v allen ’.

Is nam elijk het p latform  in de ju iste  positie 
boven de jacke ts  gebracht, dan w orden de 
hijslieren losgegooid  en valt het p latform , 
overigens m et beperkte snelheid en van 
geringe hoogte, op  zijn plaats. V anzelf
sprekend  is dat d it vallen enigszins ge
stuurd  w ordt doo r aan het platform  naar 
beneden gerichte kegelvorm ige punten 
aan te brengen , die zoekend hun w eg v in 
den in gelijk gevorm de kegelvorm ige hol- 
te a  D at deze m anier grote ervaring vraagt 
van en een verantw oordelijkheid  legt bij 
de m achinist en niet geheel zonder risico  
is, is duidelijk.
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Enige navigatieproblemen
door prof. Ir. W. Langeraar, TH Delft onder afd. Scheepsbouwkunde

Sinds tw ee jaa r bestaat bij de O nderafdeling  der scheepsbouw 
kunde de m ogelijkheid als afstudeerrichting  de ’nav igatiekunde’ 
te kiezen. Bij het geven van inhoud aan de colleges in dat vak 
m oet rekening w orden gehouden enerzijds m et vierdejaars stu
denten die d irect van het m iddelbaar onderw ijs naar de T echni
sche H ogeschool zijn gegaan , anderzijds m et studenten die reeds 
jaren  als stuurm an o f  gezagvoerder hebben gevaren en daarna 
hun ingenieursstudie aanvangen.
V oor beide categorieën studenten echter gaat het in w ezen om  de 
navigatieproblem en die optreden bij de scheepvaart in m eer a l
gem ene zin, het d irigeren van een vaartu ig  van een punt van 
afvaart naar een punt van bestem m ing. Hierbij spelen een aantal 
param eters een rol die m ede bepalend zijn voor een econom ische 
en veilige ov erto ch t
Een zeer belangrijk sturingsm echanism e van het navigatieproces 
is de terugkoppeling  die w ordt verkregen van de w are positie van 
het vaartu ig  naar de geschatte. Deze w are positie w ordt verkregen 
m et behulp van terrestrische p laatsbepaling  o f, buiten zicht van 
land, door gebruikm aking van elektronische hulpm iddelen  zoals 
radar, o f  hyperbolische nav igatiem iddelen , dan w el m et behulp 
van sa te llie tea  De geschatte positie kom t voort uit de voorgaande 
w are positie, van w aaruit met behulp van koers en vaart, gecorri
geerd voor afw ijkingen van kom pas en de invloeden van w ind en 
stroom , de geschatte positie w ordt berekend.

O ffshore exp loratie- en exploitatie-activ iteiten
Zonder verder in te gaan op de problem en die de navigator heeft 
bij het bepalen van zijn relatieve positie ten opzichte van andere 
deelnem ers aan de m aritiem e verkeersstroom , kom en bij de 
offshore-exploratie- en explo itatie-activ iteiten  enige nieuw e pro
blem en naar boven. Deze problem en kunnen variëren naarm ate 
het gaat om  de m ogelijke w inning van zand en grind, m angaan- 
knollen , tin , ilm eniet, o lie en gas, o f  andere m inerale voorko
m ens op  o f  in de zeebodem.
In algem ene zin kan w orden gesteld dat het bij de exploratie- 
activ iteiten  erom  gaat een  zo duidelijk  m ogelijk inzicht te verkrij
gen in de m ogelijkheid tot econom ische exploitatie te komen. 
V oor m ineralen  die op  de zeebodem  voorkom en, zal het daarbij 
van belang zijn te w eten w aar zij voorkom en, in w elke hoeveel
heden en concentraties en op w elke diepte. V oor olie en gas 
zullen, behalve geom agnetische en geofysische m etingen, ook 
boringen plaats m oeten h eb b e a
V oor de m ineralen  op  de zeebodem  zullen over het algem een de 
voorkom ensgrenzen in X- en Y -coördinaten  (o f  lengte en breed
te) b innen acceptabele onzekerheidslim ieten  bepaald kunnen 
w orden m et ter beschiking staande goede conventionele plaats- 
bepalingssystem en, zoals D ecca, L O R A N , O m ega, o f  sa te llie t 
G ecom bineerd  m et m onsters ter bepaling  van de dikte van laag- 
pakketten . o f  concentra ties, kunnen hieruit de grootten van voor
kom ens doorgaans m et voldoende m arge w orden berekend. De 
’repeatab ility ’ van de gebruikte p laatsbepalingssystem en m aakt 
verder het terugvinden van de voorkom ens mogelijk.
Zijn grotere nauw keurigheden  vereist, o f  beter: w enst m en nau 
w ere onzekerheidslim ieten , dan m oeten dezelfde voorzorgen in 
acht w orden genom en die h ieronder w orden besproken  m et be
trekking tot de exploratie naar olie en gas. 
E xploratie-activ iteiten  m et betrekking tot olie en gas zullen zich 
in de kom ende ja ren  voornam elijk  afspelen in zeegebieden w aar
van de diepte niet g roter is dan 1000 tot 1500 m eter en  die niet 
verder dan 200  zeem ijlen van de kusten van de continenten 
verw ijderd z ija  Deze rela tie f geringe afstand van de kust m aakt 
het m ogelijk bij de olie- en gasexploratie gebruik te m aken van 
p laatsbepalingssystem en die aanm erkelijk  nauw ere, en reprodu
ceerbare onzekerheidsm arges geven dan de eerder genoem de 
conventionele system en.

Aan een dergelijke grotere zekerheid bestaat ook vaak behoefte 
en gezien de re la tie f kortere afstanden en kleinere gebieden zijn 
de system en die een dergelijke grotere zekerheid bieden beschik
baar. D it zijn speciale system en, die voor het beoogde doel in de 
regel gehuurd m oeten w o rd e a  De huurbedragen per dag zijn 
hoog en voor een enkele w eken durende geofysische o f  geom ag
netische onderzoeking  zijn dan ook grote geldsbedragen beno
digd. De praktijk is dan ook vaak dat het gespecialiseerde plaats- 
bepalingssysteem  w ordt bedankt op de dag dat de ’su rvey’ wordt 
beëindigd.
H oew el verondersteld  m ag w orden dat gerenom m eerde en bona
fide surveym aatschappijen  de door hen gebruikte p laatsbepa
lingssystem en zullen gebruiken binnen de fysische en  elek tro
m agnetische grenzen die het systeem  ste lt, zijn er voorbeelden 
van ondeskundig  gebruik , w aardoor schade w ordt gedaan aan de 
betrouw baarheid  van het eindprodukt, de geom agnetische of 
geofysische k aa rt C ontro le door deskundigen  van de zijde van de 
opdrachtgever is en blijft nodig.

P laatsbepalingsysteem
Problem en kunnen, en zullen, optreden w anneer enkele w eken of 
m aanden na het vervaardigen van de betreffende kaarten de 
geologen tot een besluit zijn gekom en om  op een bepaalde, in de 
kaart scherp gedefin ieerde, lokatie een exploratieboring  te doer 
verrichten. Indien voor het op de plaats brengen van het boorplat- 
form  hetzelfde plaatsbepalingssysteem  w ordt gebruikt dat voor 
het vervaardigen van de kaart diende en indien  de opstellingspun- 
ten van de to t het systeem  behorende hulpm iddelen  aan de wal op 
precies dezelfde p laats w orden neergezet als w aar zij stonden 
toen de kaart w erd vervaard igd , zal er vrijwel geen discrepantie 
behoeven op te treden tussen de coördinaatsystem en w aarop  de 
kaart is gebaseerd  en d ie w aarin het boorplatform  naar zijn lokatie 
gaa t
Een dergelijke identieke opstelling  van hetzelfde p laatsbepa
lingssysteem  is ech ter lang niet altijd m ogelijk en zal m et nam e in 
m inder bevolkte gebieden, in ontw ikkelingslanden , in gebieden 
w aar geen doorgaande prim aire triangulatie is uitgevoerd  vaak 
onuitvoerbaar blijken te z ija  D it k lem t des te m eer w anneer de 
technici die het p laatsbepalingssysteem  hebben opgezet voor de 
survey , niet dezelfde zijn als die w elke het systeem  enkele m aan
den later op de identiek zelfde p laats m oeten  opstellen  ten b e 
hoeve van het vinden van een  lokatie. O ok al zou het m ogelijk  zijn

Figuur: Booreiland 'S taflo ' in hel Engels deel van liet Continentale plat.
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de nieuw e opstellingsplaatsen nauw keurig m eetkundig te verbin
den aan de oorspronkelijk gebruikte, dan nog kunnen system ati
sche beïnvloedingen, zoals een andere land-w ater-verhouding op 
de verbindingslijnen tussen zenders o f  naar sleutelposities in zee, 
te grote onzekerheden ten gevolge h eb b ea  
C irculaire system en, waarbij het hoofdstation aan boord wordt 
gevoerd en enkele transponders aan de w al, vlak aan zee, dan wel 
op heuveltoppen zijn opgesteld, hebben het m inste last van 
land-w ater-verhouding op de verbindingslijnen en zullen der
halve over het algem een betrouw baarder zijn dan hyperbolische 
sy stem ea
De m eest recente en veelbelovende ontw ikkeling op dit gebied 
kom t van K LM  Aerocarto. D it bedrijf heeft het Range Positioning 
System  van M otorola verder ontw ikkeld tot het ’M ultid ist’ sys
teem. Hierbij w ordt door de ’ondervrager’, de elektronische ap
paratuur, die aan boord van het vaartuig o f  van een helikopter 
w ordt gevoerd, een m axim um  van vier transponders aan de wal 
aangestoten, w aardoor iedere drie seconden van elk dezer trans
ponders de afstand tot het vaartuig wordt gevondea 
D oor een bijzonder systeem  van calibratie w ordt de standaard 
deviatie in de gem iddelde gem eten afstand tot ongeveer 1 m eter 
gereduceerd  A fstanden van m eer dan 200 km kunnen worden 
overbrugd, afhankelijk van de radar-horizon  H et ontw erp van het 
systeem , de gekozen frequenties en de constructie van de onder
delen m aken M ultidist vrijwel im m uun tegen externe beïnvloe
dingen, zoals w eersom standigheden, skyw ave, atm osferische

storingen en reflecterende licham en, zoals boorplatform s. 
V ooropgesteld dat de transponders aan de wal telkenm ale op 
precies dezelfde plaats kunnen w orden opgesteld, geeft dit sys
teem  de m ogelijkheid boorlokaties te vinden in een coördinaten
systeem  dat identiek gelijk is aan dat w aarop de kaart is geba
seerd  D oordat geen lanetelling o f  opw arm tijd nodig is, is het 
gehele systeem  binnen enkele m inuten operationeel.
M ultidist kan eveneens w orden gebruikt voor het uitleggen van 
een aantal acoustic m arkers, w elke gebruikt w orden bij ’dynainic 
positioning’, het op de plaats houden van drijvende boorplat
form s zonder dat geankerd behoeft te worden. Is het drijvende 
platform  eenm aal binnen het bereik van de acoustic m arkers, dan 
kan M ultidist aangeven w aar zich de ju iste boorlokatie bevindt, 
w aarna deze in het dynam ic positioning systeem  kan worden 
ingevoerd  Resum erend kom t het bij de exploratie naar olie en 
gas, waarbij eerst kaarten w orden gem aakt en daarna exploratie- 
boringen verricht m oeten w orden, er op  neer dat er geen m odel- 
fouten m ogen w orden geïntroduceerd doordat m en -  gebruik 
m akend van hetzelfde gekarteerde coördinatensysteem  -  in w e
zen m eet binnen een afw ijkend uitgestraald patrooa 
Het plaatsbepalingssysteem  dat daar altijd aan kan voldoen en 
bovendien snel ter plaatse kan zijn, 24 uur per dag operationeel 
gebruikt kan w orden, gebruik m aakt van directe, nauw keurige, 
afstandm eting over een groot bereik en vrijwel geheel onbem and 
kan opereren , zal in staat zijn de geschatte 10% m islukte boringen 
als gevolg van navigatiefouten, tot vrijwel nul te reduceren.

Nieuwe onderneming gebruikt op vrachtwagens gemonteerde bedrijfsstofzuigers voor 
industriële schoonmaakdienst

R eusachtige, op vrachtw agens gem onteerde stofzuigers die de 
produktieonderbreking en de benodigde arbeidstijd voor 
schoonm aak en onderhoud in industriële ondernem ingen aan
zienlijk kunnen beperken, vorm en de basis voor een schoon- 
m aakservice volgens contract, die thans in de B enelux en Frank
rijk door een nieuwe ondernem ing, PD  SEPRIN D  (Société E uro
péenne de Prestations à l’Industrie), aangeboden wordt.

De stofzuigers, V ac-A lls genaam d, produceren een luchtstroom  
van zeer hoge snelheid die alle soorten afval kan verw ijderen van 
plaatsen die anders zeer m oeilijk toegankelijk zijn. Zij worden 
reeds m et succes toegepast in de staal-, de chem ische en de 
olie-industrie en in krachtcentrales in N ederland, G root- 
Brittannië en de V erenigde Staten van A m erika.

PD SEPR IN D  is het volledige eigendom  van P D ’s Europese 
houdsterm aatschappij Société Européenne Pow ell Duffryn en 
staat onder m anagem ent van PD Pollution Control L im ited, die in 
het V erenigd K oninkrijk een soortgelijke industriële schoon
m aakdienst op  contractbasis heeft opgebouw d als onderdeel van 
haar uitgebreide reeks van activiteiten op het gebied van indus
triële vuilafvoer en afvalw aterbehandeling. H et is de eerste doch
terondernem ing van Société E uropéenne Pow ell D uffryn sinds de 
oprichting in 1974.

De nieuwe ondernem ing heeft haar hoofdkantoor in A nderlues bij 
Charleroi in B elgië en haar eerste bijkantoor in H olland te Slie- 
drecht bij R otterdam . De schoonm aakdienst start m et vier Vac- 
All m achines, terwijl het in het voornem en ligt dit aantal ieder 
ja a r  m et nieuwe m achines uit te breiden.
De eerste contracten om vatten een aantal uiteenlopende schoon- 
m aakw erkzaam heden in het staal- en chem ische com plex van 
H oogovens in H olland.

De V ac-A ll bestaat uit een container van 12,23 m J , die is uitge
rust m et een krachtige ventilator welke door een industriële 
dieselm otor wordt aangedreven. Het op te ruim en materiaal -  van 
lichte sintels o f as tot zw are brokken beton, steen o f  staal -  wordt 
in de container gezogen d o o reen  gelede buis die, afhankelijk van 
het te verw ijderen m ateriaal, in horizontale o f verticale richting, 
om hoog o f om laag, tot op  een afstand van 43 m eter vanaf de 
container kan w orden toegepast.

S tof w ordt verw ijderd door het verstuiven m et w ater o f door 
droge filtratie, en de V ac-A ll zorgt tevens voor de uiteindelijke 
afvoer van het afval naar de vuilstortplaats.

Een Vac-All apparaat van een soortgelijke uitvoering als die van PD  
SEPRIND.
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Development of the napier turbocharger

D. N apier and Son* had te e n  associated  
with precision engineering  for 140 years 
p rior to  developing  in 1948 a standard 
range o f  tu rbochargers for industrial and 
m arine diesel engines. A range o f  four 
units w ere designed  to operate at a p res
sure ratio  o f  1.6:1 fo r installation  on  eng i
nes w ith a brake m ean effective pressure 
o f  up  to  150 Ib/sq. in  T he design  allow ed 
fo r further developm ent to enab le  them  to 
operate  at a 2:1 pressure ratio. T he layout 
chosen for these turbochargers w as the 
then conventional one o f  a centrifugal im 
peller and an axial tu rb ine with the shaft 
bearings m ounted ou tboard  o f  the turbine 
and com presso r wheels. F our sizes o f  tu r
bocharger m ade up the range designated 
the T S , and w ere suitable for fitting to 
engines w ith a norm ally  aspirated  rating o f  
betw een 180 and 1450 bhp. A typical 
com presso r characteristic  is show n in fig.
1. P rogressively  over the next 10 years 
these units w ere im proved and the range 
extended. T he com presso r and turbine 
w ere redesigned  fo r im proved perfor
m ance at the h igher pressure ratio  and this 
range w as designated  M S/H P. T here are 
still m ore than 20  000  TS and M S /H P  
turbochargers in service.

fig. 2 Napier Turbocharger, type C-045/C

T he m echanical design  o f  the tu rbochar
gers at th is stage o f their developm ent w as 
sim ilar to  the design o f  o the r m anufactu 
rers, using forged and m achined  a lum i
nium  im pellers and stain less steels for the 
turbine and shafts. F undam ental shaft 
te n d in g  critica l speeds w ere kept well 
above opera ting  sp eed  
In 1957 the design  o f  a m ore efficient 
tu rbocharger o f  a type now  associated  
w ith  au tom otive engines w as com m en
ced , aim ed at rep lacing  the sm allest con
ventional unit in the M S /H P  range , the 
M S90. This new  design  incorporated  a 
* NapierTurbochargers L td , from January 1st 1975

cast alum inium  com pressor ro tor w ith a 
cast heat resisting  steel centripetal turbine 
w heel and plain bearings o f  the fully  floa
ting type , located inboard o f  the com pres
so r and turbine w heels, to  be fed by the 
norm al engine lubricating  oil. A cu t aw ay 
d raw ing  o f  this tu rbocharger, the C -045 is 
show n in f ig  2. It w as, w hen put into 
service in 1960 after ex tensive testing , the 
first high efficiency  tu rbocharger o f  this 
type to be introduced by any m anufactu 

rer. Still in quantity  production , no fun
dam ental service o r perform ance pro
blem s have been encountered  w hen fitted 
to engines w ork ing  at a brake m ean effec
tive pressure o f  up to  250 lb/sq. in. D uring 
the early  period o f  their in troduction  som e 
bearing  w ear w as experienced  on low er 
rated engines as a resu lt o f  the relatively 
coarse engine lubricating oil filtration 
u se d  H ow ever, as engine ratings increa
sed a filtration level o f  less than 25 m i
crons becam e necessary  and this has e li
m inated w ear in the tu rbocharger bear
ings. A typical com presso r characteristic  
for the C -045 tu rbocharger w ith an engine 
running line superim posed  on it is show n 
in fig. 3.

The inboard  bearing arrangem ent o f  the 
C -045 w as incorporated  in a subsequent 
design , the S A 085 , introduced in 1965. 
This em ployed  a single stage forged and 
m achined alum inium  com presso r ro tor 
and single stage axial tu rb ine w heel o f  
traditional design and m aterials. T he co m 
plete ro to r assem bly , including its bea
rings cou ld  be rem oved  w ithout d istu rb ing  
the exhaust gas connections betw een the 
tu rbocharger and the eng ine, a feature 
w hich sim plified  m ain tenance and is ex 
clusive to  Napier.
T he m echanical design  o f  the tu rbochar
ger allow ed the ro to r to  be run at speeds 
necessary  to  achieve a boost pressure ratio

o f  3.5:1 and the ro tor bearing  arrangem ent 
to  be operated  continuously  at shaft fun
dam ental critical speeds.

A change in the design o f  the oil and air 
seals used on the C-045 tu rbocharger w as, 
as a resu lt o f  operating  experience, in tro
duced on this d e s ig a D u e  to the larger 
shaft clearances required  through fitting 
sleeve bearings, tw o split sealing rings 
w ere used instead o f  the labyrinth type o f

seal. F urther fram esizes follow ed the d e 
velopm ent o f  the SA 085 to give a range o f  
three tu rbochargers , the SA 065, S A 085 , 
and S A 105, suitable fo r engines o f  1000 to 
3000 bhp w ith  a single tu rbocharger instal- 
la tio a

W  M A S S  F L O W  LB  S E C

T  C O M P R E S S O R  IN L E T  T E M P E R A T U R E  *K

P C O M P R E S S O R  IN L E T  P R E S S U R E  P S IA

N IM P E L L O R  S P E E D  R E V / M IN

I S  3 0 3-5 4 0  4 5 5 0 S*S
C a p a c ity

N a p ie r T u rb o c h a rg e r T yp e  T S 2 0 0  C o m p re s s o r C h a ra c te r is t ic
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The SA range o f  inboard bearing turbo
chargers, developed between 1963 and 
1965, proved in service to be reliable and 
easy to m aintain, but by 1970 they were 
not com pact enough for the higher rated 
engines which were then under develop
ment and so a reappraisal o f the design 
was carried o u t The results o f  this exer
cise indicated thad the follow ing changes 
were possible and desirable.
a) O verall size o f  the casing should be 

reduced, particularly for application to 
the com pact, highly rated traction en
gine.

b) Plain bearings should be used with 
close shaft clearance to reduce rotor 
tip clearance and hold efficiency at 
as high a pressure ratio as possible.

c) A com pressor sim ilar to the one for the 
larger units in the N apier range should 
be designed to  m aintain efficiency 
across the flow  range o f the fram e size.

d) Shaft thrust faces should be at the 
com pressor end only reduce air losses 
and prevent heat transfer to the thrust 
face.

e) The oil sealing arrangem ent should be 
further im proved, particularly under 
engine idling and standby conditions.

f) S ilencing should be im proved
A cut aw ay draw ing o f  the design incorpo
rating these changes and now designated 
the NA range is shown in fig. 4. Changes 
were also m ade which further sim plified 
m anufacture and maintenance. C om pres
sor perform ance com pared with that for 
the SA unit is shown in fig. 5. A problem  
m et during initial production was random  
vibration at the fundam ental critical speed  
This was traced to  incom patibility o f  ba
lance tolerances and bearing journal c lea
rances and was rec tified

The N A 250 turbocharger was the first unit 
to be w holly designed in L incoln follow 
ing the m ove o f the C om pany from  L iver
pool.
This m ove in 1969 gave to N apier the 
advantages o f the interchange o f  turbom a
chinery engineering experience with Rus- 
ton G as Turbines Ltd., plus additional 
m anufacturing and other services on a 
greater scale than was possible with a 
single product line. The design and m anu
facture o f the other NA turbochargers in 
the range follow ed the successful intro
duction o f  the N A 250 into service on the 
Paxm an V alenta diesel engine chosen to 
pow er British R ail’s High Speed Trains. 
Large N apier turbochargers for tw o stroke 
diesel engines have been operating suc
cessfully since 1955.

By 1969, how ever, these engines required 
boost pressures o f up to 2.5 kg /cm 2 with 
overall efficiencies in the region o f  60%  
and operating well away from com pressor 
surge. The then existing design introduced 
in 1963 did not com pletely m eet this re-

ditions but to meet a new dem and for a 
high expansion ratio unit, requiring a h ig
her efficiency turbine, the aerodynam ics 
were changed to give a high degree o f 
reactioa

T o an ex tent, the onset o f  the fall in com 
pressor efficiency could be overcom e by 
an increase in im peller diam eter, which 
reduces inducer eye tip Mach. Number. 
H ow ever, this would mean either very 
short axial turbine blades, o r a high degree 
o f  recom pression at axial turbine root 
area, both o f  which lead to a turbine o f  low 
efficiency. These last two effects can be 
im proved by the use o f  a centripetal turbi
ne. The optim um  efficiency o f single stage 
turbocharging will be achieved w ith a  de
sign incorporating an efficient centrifugal 
com pressor and centripetal turbine using 
the extensive operating experience ob
tained with the C-045 turbocharger. A lter
natively a tw o stage turbocharging sys
tem , using tw o current single stage units, 
with cooling between L P . and H P . com 
pressors, may be em ployed. Additional 
effective turbocharger efficiency can be 
gained with this m ethod, and with rising 
fuel costs, it could find favour w ith engine 
designers and users alike.

quirem ent although m echanically it had 
been proven for a pressure ratio o f 3:1 and 
over. C alculations at that tim e indicated 
that the ball bearing life at these higher 
boost pressures could be severely lim ited, 
and plain bearings with engine oil lubrica
tion were adopted, as for the sm aller tur
bochargers in the N apier range. This gave 
the turbochargers high reliability and a 
low m aintenance requirem ent when com 
pressor and turbine w ater w ashing were 
used. It also allow ed for an increase in the 
speed o f the com pressor and turbine in the 
event o f  engines being further uprated. An 
aerodynam ically im proved com pressor 
was designed and incorporated using se
parate forged and m achined alum inium  
im peller and inducer with a diffuser o f 
wedge fo rm  F ig  6 shows the d ifference in 
the perform ance o f  this com pressor com 
pared with the earlier designs in service 
prior to 1969. D uring initial trials o f  this 
unit it becam e apparent that the seal be
hind the im peller was not satisfactory and 
that high air losses were ev iden t T o over
com e this a self cutting edge type seal was 
adopted instead o f  the original buttress 
labyrinth type.

All turbines had to this date been designed 
for operation under partial adm ission con

Three sizes o f  turbocharger incorporating 
these later im provem ents in design and 
m anufacture constitute the larger units in 
the NA range o f  six frame sizes, nam ely 
N A 150, 250, and 350 and N A 450, 550, 
and 650. Leading m akes o f  m arine diesel 
engines such as Sulzer licencees, Doxford

and B urm eister and W ain, have been fit
ted with the larger N apier turbocharger for 
m any years and the NA units are being 
adopted for the latest designs.

As the pow er ratings o f turbocharged four 
stroke engines are increased the full load 
operating point o f  the com pressor m oves 
tow ards the choke line, leading to ineffi
cient operation and a very restricted en
gine speed range at full torque. W ith single 
stage turbocharging it is this feature which 
lim its achievable engine rating. In practi
cal term s this would appear to be at about 
3.5:1 pressure ratio o r 300 lb/sq. ia  brake 
m ean effective pressure.

70 «0
Fig 6
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NIEUWSBERICHTEN 
Personalia
H. M adern  t
Op 20 juni 1975 overleed (e Schiedam in de 
leeftijd van 69 jaar de heer H. Madern. oud- 
bedrijfsleidcr en procuratiehouder van 
Scheepsreparatiebedrijf en Machinefabriek K.
A. van Brink B.V., Rotterdam.
De heer Madern was lid van de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaartge
bied.

R. Visscher t
Op 26 juni 1975 overleed te Voorst in de leef
tijd van 85 jaar de heer R. Visscher, Oud- 
Hoofdwerktuigkundige van de Kon. Rotter
damse Lloyd.
De heer Visscher was lid van de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaartge
bied

Uitreiking eerste HTS-structuur diplom a's 
scheepswerktuigkundige

Op 20 juni 1975 werden in de aula van de 
Hogere Zeevaartschool voor Scheepswerk- 
tuigkundigen te Amsterdam de eerste eind
diplom a’s en de daarbij behorende vaarbe- 
voegdheden aan studenten van de experimen
tele opleiding tot scheepswerktuigkundige, 
volgens de HTS-structuur, uitgereikt.
P??e opleiding hegon 4 jaar geleden mei een
29-tal studenten waarvan in de loop der studie
tijd ongeveer de helft afviel, doch met enige 
trots vermeldde de voorzitter van het bestuur 
van de Vereniging voor Hoger Beroepsonder
wijs, dat er nu 12 diplom a’s konden worden 
uitgereikt en in september a s ., na een aanvul
lende taak, nog 2 kandidaten zullen slagen 
De uitreiking werd verricht door de heer drs. J. 
Bos, directeur van het TW O bij het ministerie 
van O. & W .. terwijl de heer Broekhuyzen als 
vertegenwoordiger van het ministerie van V & 
W. de vaarbevoegdheden uitreikte.

De namen van de gediplomeerden waren:
F. J. Adriaanse, Amsterdam; G. J. M. Andries- 
sen, Weesp; J. Ballijns, Emmeloord; J. N. Bos, 
Heiloo; A. C. vanderE ijk . M onnickendam;Th.
G. Hoornstra, Amsterdam; R. van der Kogel, 
Bussum;C. Kuijs, Vogelenzang; G. J. Mannak, 
Bussurn; J. Splinter, Bussum; A. N. Veenman, 
Grubbenvorst en Ch. G  Zaal, Amsterdam

ln een toelichtende rede van de directeur van de 
Hogere Zeevaartschool voor Scheepswerk- 
tuigkundigen, de heer J. den Arend, kwam tot 
uiting dal er nu meteen diploma A wordt uitge
reikt, hetwelk na 2 jaar praktijk door diploma B 
wordt vervangen, terwijl later, na een applica- 
tiecursus, diploma C wordt behaald.
De heer Den Arend merkte nog op dat het 
absoluut noodzakelijk is dat het aantal leerlin
gen dat een zeevaart-opleiding kiest, groter 
wordt en met 9 Hogere Zeevaartscholen en 9 
Middelbare Scholen voor scheepswtk’s kan 
een grotere in-strooin gemakkelijk verwerkt 
worden
Er is maar één probleem, nl. hoe activeren wij 
de jongelui om naar zee te gaan De zee biedt 
voor vele jongelui een goede basis voor hun 
carrière en er is voor velen plaats.

TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT

G eslaagd voor het doctoraalexamen scheeps
bouwkundig ingenieur
B. van Marlen, Rotterdam 
G. J. Schepman, Zwartsluis 
J. J. Leeuw, Harlingen

G eslaagd voor het doctoraalexamen wiskundig 
ingenieur
R. T. van der Ham, Rijswijk
C. J. Goutziers, Delft
G. G. Rafel, Pernis

Voortbestaan 't Krom hout zeker gesteld
Dankzij de royale hulp van het Prins Bernhard 
Fonds met een bedrag van drie ton heeft de 
Stichting W erf ’t Kromhout de grond en de 
opstallen van de historische stoomscheepswerf 
’t Kromhout aan de Hoogte Kadijk te Amster
dam in eigendom kunnen verwerven 
Daarmee is dan het moment aangebroken, dat 
met de definitieve restauratie van dit monu
ment kan worden begonnen en is er tevens 
uitzicht gekomen op een waardevolle toevoe
ging aan de grote reeks van museale attracties 
die Amsterdam reeds heeft 
Bovendien biedt het voornemen van het Prins 
Bernhard Fonds om van deze werf een speciaal 
Prins Bemhard Fonds Project te maken, de 
mogelijkheid er in de toekomst een werkende 
museale scheepswerf van te maken die zich 
bezighoudt met de restauratie van historische 
schepen en het levend houden van oude am
bachten.
Nu zal er nok gelegenheid zijn int hel inlichten
van het museale gedeelte, waar bijna vergeten 
gereedschappen en stoomwerktuigen de herin
nering aan een voorbij tijdperk zullen doen 
herleven.

IMAS 76
Preliminary Details

'The effect o f the energy supply on world ship
ping’ is the theme o f the Third International 
Marine and ShippingConference, IMAS 76, to 
be held at the West Centre Hotel, Lillie Road, 
London SW 6, from Tuesday April 27 to Friday 
April 30, 1976.
Eighteen papers will be presented by authors 
from UK, USA, Norway, Sweden. Japan, 
West Germany, Italy and Denmark, covering 
the following subjects:
Fuel sources -  existing and future. Support for 
nuclear vessel. Economic operation o f ships. 
Main propulsion machinery, Waste heat reco
very.
The IMAS 76 Conference will be run in con
junction with the Second International Marine 
Exhibition, IMEX 76. organised by Brintex 
Exhibitions Ltd and sponsored by the British 
Marine Equipment Council (BMEC) in asso
ciation with The Institute o f Marine Engineers, 
which will take place at Earls Court, London, 
from April 27 to 30, 1976.

CENTRUM VOOR BEDRIJFSONTW IK
KELING, ROTTERDAM

D oelm atig beheer van produktie en bevoor
rading
Driedaags seminar georganiseerd door het 
CBO-Centrum voor Bedrijfsontwikkeling (teL:

010-13 90 20), op 6, 7 en 8 oktober 1975 te 
Rotterdam
Een doelmatige coördinatie van verkoop met 
produktie en inkoop steunt op een optimale 
integratie van relevante markt- en kostprijs- 
kundige factoren Beheersing van de door
stroomsnelheid vormt hierbij een hoofdele
ment, dat als leidraad voor een economische 
bedrijfsvoering kan dienen 
Het programma omvat o .a de volgende onder
werpen:
industriële bewegingsleer - analyse van het 
doorstroompatroon - kostenanalyse - interest
en voorraadkosten - optimale seriegrootte - 
technisch-economische beslissings- en keuze
modellen - produkt en produktsysteem - logis
tiek van de bevoorrading - korte termijn prog
nose methodieken - capaciteitsplanning - knel- 
puntanalyse - organisatie van de planning. 
’Case-studies’ worden gedurende het seminar 
uitvoerig behandeld. Voorts wordt op de prak
tische toepassing van diverse analyse
technieken gedetailleerd ingegaan.
De kosten van het seminar bedragen ƒ 8 7 5 .-  
per persoon
Het seminar is in het bijzonder gericht op de 
belangstelling van:
-  produktieleiders
-  leiders en staffunctionarissen van afdelingen 
produktie, voorraadbeheer en inkoop
-  leidinggevende en staffunctionarissen, be
trokken bij algemene bedrijfsplanning

M onografie over si-eenhedenstelsel
Een bundeling van een in Polytechnisch Tijd
schrift gepubliceerde artikelenreeks van ing  J.
Bosschaari over moderne ontwikkelingen op
het gebied van symbolen en eenheden is ver
schenen onder de titel ’grootheid =  getal 
x  eenheid’.
Deze monografie kan worden besteld bij Stam 
Tijdschriften B.V., afd. M +  B, Den Haag 
De prijs bedraagt ƒ 1 5 ,- per exemplaar. 
Bestellingen uitsluitend via de girorekening nr. 
469100 van Stam Tijdschriften B.V.

M alta Drydocks Corporation opent kantoor 
in Suez
In nauwe samenwerking met de Suez Kanaal 
Autoriteiten en de Egyptische regering is door 
Malta Drydocks Corporation een kantoor 
geopend in Suez. Het is gevestigd in het ge
bouw van de Suez Canal Authority in Suez, 
teneinde het contact met de schepen die van het 
kanaal gebruik maken zoveel mogelijk te ver
gemakkelijken
De bedoeling is om passerende schepen in staat 
te stellen via dit kantoor technici voor repara
ties en /of materiaal (bijv. machine-onderdelen) 
te bestellen. De reparatieploeg (een z.g  ’flying 
squad’) wordt met spoed aan boord van het 
betreffende schip gebracht om de noodzake
lijke reparaties te verrichten Hierdoor wordt 
tijdverlies tot het uiterste beperkt en in som
mige gevallen zelfs volledig voorkom en 
Uiteraard kan een en ander ook door het betref
fende rederijkantoor worden geregeld via de 
vertegenwoordiging van Malta Drydocks C or
poration, welke vertegenwoordiging voor Ne
derland en België in handen is van B.V. Bureau 
Inspector te Vlaardingen, teL 010-34 81 88, 
telex 22502

Broom W ade perslucht apparatuur
L. A  van Eijle & Co te Vlaardingen. importeur 
voor Nederland van o .a  BroomWade compres
soren en luchtgereedschappen, gaat voor deze



apparatuur sam enwerken met de N.V. E  
Bronda te G roningen
Het bestaande persluchtcentrum van de N.V. 
Bronda is met ingang van 1 juli 1975 overge
plaatst naar een nieuw ingericht pand aan de 
Stockholmstraat (Zweedse Haven) te G ronin
gea  TeL 050-13 20 43/44.

VOM -  VERENIGING VOOR OPPER- 
VLAKTETECHNIEKEN VAN  
M ETALEN, BILTHOVEN  
VOM Technische cursussen
Verschenen is de nieuwe cursusbrochure van 
de Vereniging voor Oppervlaktetechnieken 
van M etalen (VOM ) voor het cursusseizoen 
1975/1976.
Het gevarieerde cursusprogram ma biedt een 
ieder die met oppervlaktebehandeling van me
talen direct o f  indirect te maken heeft een ruime 
keuze uit diverse hierna genoemde mogelijk
heden
De cursussen Galvanotechniek A l,  A2 en B 
worden op diverse plaatsen gehouden evenals 
de cursus Lak- en Verfbedekkingen A l , A2 en
B.
Bovendien zijn er de meer gerichte cursussen, 
zoals de cursus Poedercoatings die het vorig 
seizoen met zoveel succes is gegeven, cursus 
V oorbehandelen en Beschermen van Construc- 
tiestaal en de alom bekende cursus Afvalwater 
bij de oppervlaktebehandeling van m etalen 
Een bijzondere cursus is de cursus Keuze van 
oppervlaktebehandeling Lv.rn gebruiksdoel, 
vorm en constructie, een cursus die de con
structeur, de industriële ontwerper, de uitbe
steder en de beslisser zal aanspreken 
Over de juiste oppervlaktebehandeling van 
aluminium en welke behandelingen er alzo 
mogelijk zijn, geeft de cursus Aluminium en 
zijn oppervlaktebehandeling een goed beeld  
De brochure, die over al de bovengenoemde 
cursussen uitvoerige informatie geeft, kan 
worden aangevraagd bij de VOM , postbus 120 
te Bilthoven, tel. 030-78 71 11.

Nieuwe opdrachten
Voor de bouw van twee zeesleepboten is op 20 
juni 1975 opdracht verstrekt aan scheepswerf 
Van der Giessen -  De Noord N.V. te Krimpen 
a/d IJsseL
Beide schepen, die gebouwd worden overeen
komstig het uitbreidings- en moderniserings
programma van de thans 16 sleepboten en één 
bergingsvaartuig tellende W ijsmuller vloot, 
zullen in de loop van 1976 worden opgeleverd 
en door B.V. Bureau W ijsmuller in gebruik 
worden genom en
Het betreft hier een geavanceerd type schip, dat 
behalve alle kenmerken van een zeesleep- en 
bergingsvaartuig ook eigenschappen heeft die 
het schip uitermate geschikt maken voor het 
behandelen van ankers van booreilanden en 
pijpenleggers.

Bovendien geeft het ruime achterdek moge
lijkheid tot opslag van offshore materiaal ter 
bevoorrading van deze booreilanden en pijpen
leggers.
Vanwege hun veelzijdigheid worden de boten 
aangeduid als:
'derde generatie' anchorhandling sleepboten 
De nieuwe eenheden zullen beschikken over 
een machinevermogen van 14.000 IPK, waar
mee een vaart kan worden bereikt van 16 mijl 
per uur.
Afmetingen: lengte 47,75 m ,  breedte 13,60 
m ,  holte 7 ,00 m.

Het M inistry o f Communications in Saudi 
Arabia heeft aan de Koninklijke Adriaan Vol- 
ker Groep te Rotterdam het baggeren en op
spuiten van haventerreinen ten behoeve van de 
handelshaven te Jubail opgedragen 
De waarde van het contract bedraagt 1 miljard 
Rials (700 miljoen gulden). Consulting Engi- 
neers zijn Sir W illiam Halcrow & Partners te 
Londen
Port o f Jubail, gelegen aan de Arabische Golf, 
90 km ten Noord-westen van Dammam , zal 
één van de belangrijkste havengebieden van 
Saudi Arabia worden
Het contract omvat onderm eer het baggeren en 
opspuiten van 20 miljoen kubieke meter grond 
tot dieptes van 12 tot 14 meter, het aanbrengen 
van oeverbekledingen en de bouw van een dorp 
van 70 woningen, compleet met wegen, water
voorzieningen, etc.
Het werk zal eind 1978 moeten worden opge
leverd.

De Nederlandsche Scheepvaart Unie (NSU) 
heeft aan M itsubishi Heavy Industries L td  in 
Japan opdracht gegeven een bulkcarrier 
(vrachtschip voor droog massagoed) te ver
bouwen tot boorschip. Tevens is optie geno
men op de verbouwing van een tweede bulk
carrier.
Een van de schepen zal worden ingericht met 
een elektronisch positiehandhavingssysteem, 
waarmee kan worden gewerkt tot waterdiepten 
van ruim 600 meter. Het andere wordt een 
ankerschip voor waterdiepten tot ruim 300 m e
ter.

Proeftochten
Op de Eems vond op 25 juni 1975 de officiële 
proefvaart plaats en de overdracht van het m s. 
Inger aan Wijnne & B arends’ Cargadoors- en 
Agentuurkantoren bv te D elfzijl De Inger is 
gebouwd door Scheepsw erf Voorwaarts te 
Hoogezand onder toezicht van Scheepvaart
inspectie en Lloyds en werd speciaal gecon
strueerd voor het vervoer van hout in pakketten 
en voor lang constructiemateriaal en heeft 
daarom één groot ruim van 46 x  9.30 x  6.70 m 
afgedekt door één stalen luik van 42 x  9.30 m 
type Transport Efficiency met hydraulische 
bediening De voortstuwing geschiedt door een 
2000 pk. Industrie/Brons-m otor, die het schip 
een snelheid geeft van ca  1 mijl per uur. De 
Inger is uitgerust met: Radio-telefoon, echo
lood, Richtingzoeker, M arifoon, radar, Decca 
en automatische P ilot
De afmetingen zijn als volgt: lengte over alles 
71,25 en breedte 11,50 m en kan ca  2450 tons 
lading vervoeren

Op de Eems is een proefvaart gemaakt met de 
Thor Salvator, die tot één der sterkste sleepbo
ten gerekend mag worden die tot nu toe in het 
Noorden is gebouwd. De Thor Salvator is een 
z .g  dubbelschroefs anchor handling tug met 
een verm ogen van 10.560 ipk. De sleepboot is 
gebouwd bij Appingedam-Niestem te Delfzijl 
voor rekening van de Norsk B jem ings Kom- 
pagni A.S. te Bergen (Noorw.).
De hoofdafmetingen bedragen: lengte o .a  
45.70 m ., lengte tlL 38.50 m, breedte 10.60 m, 
holte 4.85 m en een diepgang van 4.45 meter. 
Het schip zal worden ingezet bij de offshore 
activiteiten en wel speciaal voor het slepen van 
booreilanden, pijpenleggers e .d  alsmede voor 
het uitbrengen en inhalen van enorme ankers. 
De voortstuwing geschiedt door middel van 
twee M AK-dieselmotoren van elk 5280 ipk bij

550 omw. per m in , die via Lohmann reductie- 
kasten in de straalbuizen draaiende Lips ver
stelbare schroeven aandrijven De schroeven 
ontwikkelen een paaltrek van bijna 100 ton en 
geven het schip een snelheid van 14.5 knoop

Op de Eems vond de proefvaart plaats van het 
bevoorradingsschip Broco Pearl, gebouwd bij 
de Scheepsw erf 'W aterhuizen ' J. Pattje B.V., 
bestemd voor Noorse reders,
De hoofdafmetingen van dit shelterdek type 
schip zijn:
lengte 53,64 m , breedte 11,50 m, holte tot 
tussendek 5,85 m , beladen diepgang 3,82 m. 
De voortstuwing geschiedt door twee 
Industrie-dieselmotoren elk 1.000 pk. Proef- 
vaartsnelheid 12 mijl.

Overdrachten
Op vrijdag 27 juni 1975 vond bij de Rijn- 
Schelde-Verolm ewerf te Rozenburg de over
dracht door de w erf aan de Koninklijke marine 
en vervolgens de indienststelling van het 
nieuwe bevoorrading-op-zee schip Zuider
kruis plaats.
Het schip is ingericht voor het bevoorraden op 
volle zee van oorlogsschepen, waardoor onno
dig heen en w eer varen van deze schepen tus
sen hun actiegebied en de dichtstbijzijnde be
schikbare vlootbasis wordt voorkom en 
Ten behoeve van het overgeven van goederen 
aan andere schepen onder alle weersom stan
digheden is de Zuiderkruis uitgerust met zeer 
geavanceerde apparatuur alsmede helikopters. 
Het schip heeft een waterverplaatsing van 
16910 ton, een grootste lengte van 169,59 m, 
grootste breedte 20,30 m en een diepgang van 
8,20 m.
De maximum snelheid bedraagt ongeveer 21 
mijl en de bemanning zal uit circa 200 man 
bestaan

O p 3 juli vond bij Van der G iessen-De Noord 
N.V. te Krimpen a/d IJssel de overdracht plaats 
van het m ts .  Fort Kipp.
Het motortankschip Fort Kipp bestemd voor 
het vervoer van raffinaderij olieprodukten, is 
gebouwd voor Canadian Pacific (Bermuda) 
Limited, Hamilton (Berm uda), en is het ze
vende van een serie van acht identieke sche
pen, door deze rederij bij van der Giessen-De 
Noord N.V. in opdracht gegeven 
De belangrijkste gegevens van het schip zijn: 
Lengte over alles 170,72 m ., lengte tussen de 
loodlijnen 162,00 m ., breedte 26,00 m , holte 
14,45 m ,  diepgang 10,97 m ,  draagvermogen 
30.500 tons/1016 k g , bruto Register Tonnage 
18.782,14.

De inhoud van de 21 ladingtanks bedraagt in 
totaal 40.500 m3 (1.455.000 kub. vt).
Voor het verwarmen van speciale ladingen zijn 
de tanks uitgerust met verwarmingsspiralen, 
die gevoed worden door twee oliegestookte 
stoomketels, die tevens de stoom leveren voor 
de turbines van de ladingpom pen 
Het schip kan gelijktijdig 4 verschillende soor
ten produkten laden en lossen door middel van 
4 ladingpompen, elk met een capaciteit van 
700 ton per uur bij een opvoerhoogte van 120 
m
De voortstuwing van het schip geschiedt door 
een 7 cilinder dieselm otor van het fabrikaat 
Burmeister & W ain, type 7K 74EF met een 
continu vermogen van 11.000 pk, die het schip 
in geladen toestand een snelheid geeft van 15,5 
knopen
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Drie dieselaggregaten, elk 450 kW. zorgen 
voor de stroomvoorziening en zijn geplaatst in 
de hoofdmachinekamer, welke naar de 
modernste wetenschappen is ingericht en zo
danig, dat een minimale wachtbezetting moge
lijk is.
De eerste zes schepen van deze serie, L w. G. A . 
Walker, W. A. Malher, R. A. Emerson, Fort 
MacLeod, Fort Sieele en Fort Edmonton  wer
den resp. in maart, juli, november 1973, maart 
en november 1974 en februari 1975 opgele
verd.
Het ligt in de bedoeling het achtste schip van de 
serie. Fort Coulonge in de maand oktober van 
dit jaar te water te latea

Verkochte schepen
Via bemiddeling van Supervision Shipping & 
Trading Co., Rotterdam, is het dagpassagiers- 
schip Poseidon, toebehorend aan de heer L  
Remeeus te ’s-Gravenhage, verkocht naar 
Aktien-Gesellschaft ’E m s’, Emden, West- 
Duitsland, gebouwd in 1964 te Noorwegen, 
uitgerust met 2 Deutz hoofdmotoren van 1.320 
pk elk, welke het schip een snelheid geven van 
16 mijl. Het schip kan 580 dagpassagiers ver- 
voerea
De oplevering heeft inmiddels te Vlissingen 
plaatsgevondea

Via bemiddeling van Maritiem Bureau J. E  den 
Brave B.V. te Amsterdam, zijn onderstaande 
schepen verkocht:

Alcmaria: 984 tdw, gebouwd 1957, naar Grie
kenland;
Adriatic: 1364 tdw, gebouwd 1961, naar Liba
non;
sleei>b. Cadsant: gebouwd 1970, naar Italië; 
Fes 1850 tdw, gebouwd 1962. naar Libanon; 
Flevomeer; 964 tdw, gebouwd 1965, naar Li
banon;
Liesbeth: 670 tdw, gebouwd 1957, naar Grie
kenland;
M argriet Anja: 925 tdw, gebouwd 1956, naar 
Griekenland;
Maro: 704 tdw, gebouwd 1953, naar Syrië; 
Oliver T: 425 tdw, gebouwd 1954, naar Pana
ma;
Prinses Wilhelmina:R50 tdw, gebouwd 1951, 
naar Griekenland;
Rosa: 1575 tdw, gebouwd 1947, naarG rieken- 
land;
Sarno: 895 tdw, gebouwd 1957, naar Libanon; 
Anna Drent: 750 tdw, gebouwd 1951, naar 
Griekenland

Van O m m eren in Am erikaanse tankopslag

International -  Matex Tank Term inals
Van Ommeren heeft met International Tank 
Terminals Ltd te New Orleans overeenstem
ming bereikt over het oprichten van een 50/50 
jo in t venture onder de naam International -  
Matex Tank Terminals. Hierin zullen alle tank- 
opslagbelangen van International Tank Ter
minals Ltd in de Verenigde Staten worden in
gébracht, met name twee installaties nabij New 
Orleans met een totale capaciteit van rond 1 
miljoen m3. De partnership zal eveneens be
langen hebben in terminals te Ulsan, Zuid- 
Korea (17.000 m3), te Karachi, Pakistan 
(24.000 m3) en te Chittagong, Bangladesh 
(20.000 m3).
De twee grote installaties zijn gelegen aan de 
benedenloop van de Mississippi en bevinden

zich daardoor in een gunstige positie om als 
distributie en transito terminal te functioneren 
Zij hebben opslagfaciliteiten voor alle soorten 
plantaardige en dierlijke oliën en vetten, m ine
rale olieprodukten, chemicaliën en petroche- 
micaliën
Het totale terrein in eigendom (356 ha) biedt 
ruime mogelijkheden tot uitbreiding 
International -  Matex Terminals verkrijgt te
vens een belang van 50% in SPPLITT L td 
Deze onderneming -  een 50/50 joint venture 
met de Southern Pacitic Pipe Lines inc -  werd 
opgericht voor de aanleg en exploitatie van 
laad- en losfaciliteiten 28 mijl uit de kust van de 
staten Mississippi en A labam a Het complex, 
dat naar verwacht wordt begin 1978 gereed zal 
zijn, krijgt de naam Ameraport. Een monobuoy 
systeem zal met twee 42-inch pijpleidingen 
verbonden worden met een aan de wal gelegen 
tankpark ter grootte van 1,6 miljoen m3. De 
staten Alabama en Mississippi hebben over
eenkomsten getekend tot het aangaan van con
tracten met SPPLITT voorde bouw, de exploi
tatie en het onderhoud van deze superport

TECHNISCHE INFORMATIE
G am len counteracts lower-grade boiler fuel
Highly successful results in preventing corro
sion in boilers as a result o f the lower grades of 
fuel oils being used are claimed for Vasconite 
BT, recently put on the marine and industrial 
markets by the Gamlen Chemical Co. About 
three years ago only 25 per cent of heavy fuel 
contained more than 110 p.p.m  o f vanadium 
but now 75 per cent o f samples analysed ex
ceed this figure. Average sulphur content also 
has increased in this period from 2,8 to 3,3 per 
cent and viscosities also tend to be higher. 
Vasconite BT has been developed with these 
fuel characteristics in mind to solve the pro
blems in the larger classes o f boiler of low- and 
high-temperature corrosion and smutts. Some 
companies have approached these problems 
with magnesium slurries but G am len’s Vasco
nite BT is a suspension of magnesium com 
pounds and combustion catalysts and is intro
duced intermittently into the heavy fuel oil at a 
dosage ratio o f about 1 : 5 000. This additive, 
say G amlen, neutralises the sulphuric acid 
formed in the cold end o f the boiler where the 
temperature is lower than dew point; raises the 
pH value o f the deposits to a value o f more than 
2.5; forms a protective film against sulphuric 
acid and. because o f its combustion catelyst, 
clears deposits o f  unburnt particles and thereaf
ter eliminates smut fall-out 
Results received show that Vasconite BT has 
limited fouling on superheaters and economi
sers by transforming the Vanadosodic deposits. 
Gamlen contend that the new additive will cope 
effectively with the increasingly stringent regu
lations limiting the permissible amount o f so
lids in flue gas.

Design o f Heerem a steel structure intended 
for 1000 ft North Sea water depths being 
appraised by Lloyd's Register
The Offshore Services Group o f L loyd’s Regis
ter is appraising a new design o f steel drilling 
and production platform on behalf o f Heerema 
Engineering Service. The Hague, with a view 
to future classification and/or certification with 
Lloyd’s Register. The designers claim that the 
structure is suitable for all North Sea locations 
up to 1000 ft water depth and it can be built at 
any yard capable of building sm aller steel

structures in less time and at a lower cost than 
conventional steel jacket structures.
The design will be appraised by the Ocean 
Engineering Department using L loyd’s Regis
ter 's  ’LOPS’ computer system  
The ’Heerema Steel Structure' consists essen
tially o f a jacket made up of four steel towers 
which fit into a steel base frame incorporating 
pile guides. The towers are o f identical square 
cross section tubular lattice construction weig
hing about 3000 tons each.
Their limited cross section and identical design 
are intended to save fabrication time, and the 
open lattice construction reduces the effects o f 
wave forces on the structure.
The base frame has sixteen receptacles for the 
ends o f the four towers and these are connected 
to the base frame pile guides by tubular mem
bers. During construction the bottom sections 
o f the towers are trial-fitted into the steel base 
before final welding to ensure a perfect fit 
during seabed installation 
For transportation to the eventual location both 
the base frame and towers may be loaded on a 
barge or made buoyant for tow ing 
The method of installation is to sink the base 
frame and pin it to the seabed by piles and then 
fit the towers using two transducers, three 
transponders and two underwater television 
cameras to guide the bottom legs o f the towers 
into the base frame receptacles.
Once the four towers are installed and grouted 
into the base frame, four steel portal beams are 
placed and welded to the tops of the towers to 
obtain a completely stiff structure. The deck is 
then installed ready to receive the drilling and 
processing modules.

Offshore oil regulations proposed
General security and related regulations for the 
offshore oil industry in the Norwegian sector o f 
the North Sea have now been proposed by a 
committee which has been studying the ques
tion since 1970.
Hitherto, such regulations have been imposed 
in connection with the approval o f each indivi
dual project The new general regulations will 
by and large coincide with those already impo
sed in this manner. The M inistry o f Industry 
already has legal power to promulgate the regu
lation. and hopes to do so before the end o f the 
year at the latest
The central principle o f the regulations is that 
all those conducting any form o f activity in the 
Norwegian sector are to be fully liable for ensu
ring adequate safety and for avoiding any inter
ference with other activities such as shipping or 
fishing All those with licenses on the Shelf will 
be required to take all necessary steps in the 
event o f an uncontrolled outflow o f oil to bring 
the situation under control, to restrict the da
mage and to restore the environment as far as 
possible to its original state.
Accident preparedness plans will have to be 
prepared if the com m ittee’s proposals are adop
ted and be coordinated as far as possible with 
existing national plans. The dumping o f waste 
in the sea will be banned. Specific requirements 
will be imposed for structures, equipment and 
working methods with a view to averting inju
ries.
High standards will also be set forthe qualifica
tion, training and health o f personnel employed 
on the Shelf in order to avoid the danger o f 
accident through human error. Living condi
tions on the platforms are also to be improved.
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