
Ny
O v e rn e m in g  van  a r t ik e le n  e n z . z o n d e r  
to e s te m m in g  v an  d e  u itg e v e rs  is v e r 
b oden.

J aa rab o n n em e n t (b ij v o o ru itb e ta lin g ) (4 5 ,- ,  
buiten Nederland f  74,-, losse nummers (3 ,25  
van oude ja a rg a n g e n  ( 4,15 (a lle  p rijzen  incl. 
B T W .),

UITGEVERS W V T - R O TTE R D A M -3006  

Tel. 76 25  66*. P ieter de Hoochw eg 111, 
Telex 214 03 , Postrekening 584 5 8

schip en werf
14-daags tijdschrift, gewijd aan Scheeps- en Werktuigbouw, Elektrotechniek, 
Scheepvaart en aanverwante vakken
ORGAAN VAN:
NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED -  CENTRALE BOND 
VAN SCHEEPSBOUWMEESTERS IN NEDERLAND -  NATIONAAL INSTITUUT VOOR SCHEEP
VAART EN SCHEEPSBOUW -  NEDERLANDS SCHEEPSBOUWKUNDIG PROEFSTATION 

REDACTIE: prof. ir. J.H. Krietemeijer (hoofdredacteur) en ir. J.N. Joustra.
REDACTIE-ADRES: Postbus 25123, Burg. s'Jacobplein 10, Rotterdam-3002, Tel. 36 54 17

Drieënveertigste jaargang -  14 mei 1976 -  nr. 10

Crisis stimuleerde de ro/ro-carrier
Het vervoer is een bizarre wereld, waarin 
het kan gebeuren, dat de transportbehoef- 
ten toenemen, naarmate de fysieke om
standigheden slechter worden. Moeilijk
heden van deze paradoxale aard zijn ge
bonden aan bepaalde gebieden en de zorg 
om in deze behoeften te voorzien brengt 
voor verladers en vervoerders doorgaans 
een periode van zeer hard werken en de 
noodzaak tot een ongeëvenaarde inventi
viteit met zich mee. Om met een concreet 
geval in huis te vallen: het Midden-Oosten 
is een gebied, dat de laatste jaren in een 
steeds grotere belangstelling van de ver- 
voerderheeft gestaan, maar juist deze con
treien bieden soms schier onoverkome
lijke problemen, wanneer het er op aan 
komt om een simpele vervoersopdracht uit 
te voeren. Tot voor enige maanden was de 
haven van Beiroet de centrale plaats van
waar uit transporten naar en van het 
Midden-Oosten werden afgewikkeld. 
Maar de burgeroorlog die daar het gehele 
economische leven van Libanon heeft 
ontwricht, heeft Beiroet geheel onge
schikt gemaakt om deze functie voorlopig 
te blijven vervullen. Om een voorbeeld te 
geven: tijdens de felle straatgevechten zijn 
de havenvemen en installaties een prooi 
der vlammen geworden. De brandweer 
kon er niet bij komen en wat er na afloop 
nog overeind stond werd geplunderd.
Met het wegvallen van Beiroet zijn de 
verschepers naar andere naburige havens 
gaan uitzien. In aanmerking daarvoor le
ken te komen Tripoli, Lattakia en Tartoes 
in Syrië en enkele havens in Jordanië, 
Turkije en zelfs Saoedi-Arabië. Maar aan
gezien deze havens ook hun traditionele 
eigen verkeer moeten afwikkelen, waren 
de extra mogelijkheden beperkt. Het ge
volg is dan ook geweest, dat er in het 
M idden-Oosten. waar de mensen kooplus

tig zijn geworden en waar het handelsver
keer een veelbelovende ontwikkeling te
gemoet gaat, een rampzalig tekort aan fa
ciliteiten is om dit verkeer weg te werken. 
De congesties in de hoofdhavens nemen 
catastrofale vormen aan, maar niettemin 
blijven de handelshuizen druk in de weer 
om de stroom van opdrachten door te ge
ven, Een zwaar getroffen haven is bij
voorbeeld Djeddah in Saoedi-Arabië, 
waar schepen maanden moeten wachten, 
voordat tot lossing kan worden overge
gaan. Een uitwijkmogelijkheid naar 
Aqaba in Jordanië heeft in het begin nog 
wel enig soelaas geboden, maar is nu ook 
nagenoeg niet meer te gebruiken, aange
zien de Jordaanse autoriteiten bevreesd 
zijn, dat de aanvoer van Saoedi-Arabische 
transito-lading de verwerking van de ei
gen import en export zal blokkeren. Bo
vendien zijn de betrokken Conferences 
nooit gelukkig geweest wanneer buiten de 
range om werd verladen.
De moeilijkheden in het Midden-Oosten 
hebben echter ook een positieve uitwer
king gehad. Geen ander vaargebied heeft 
de laatste jaren zo de opkomst van de 
gespecialiseerde ro/ro-schepen gestimu
leerd. Deze carriers hebben een specifiek 
eigen functie; zij zetten als het ware de 
autoweg overzee naar de andere bestem
ming voort. De geaardheid van hun la
ding, die dus alleen uit trailers en andere 
voertuigen bestaat, maakt het mogelijk, 
dat zij aan de kaden met veel weinig tevre
den zijn. Alles wat een goede ro/ro-carrier 
verlangt is een (betrekkelijk kleine) ruimte 
aan een kade, waar de ’ram p’ op kan wor
den neergeslagen, zodat de voertuigen op 
en af kunnen rijden. Een extra voordeel is 
dat de ro/ro-carrier maar een zeer korte tijd 
aan deze kade vertoeft. Zodra de laatste 
auto van o f aan boord is, gaat de ’ram p’

omhoog en vertrekt het schip. Vandaar dat 
deze gespecialiseerde vaartuigen ideaal 
zijn gebleken voor het vervoer op de ha
vens, die gestriemd gaan onder de slagen 
van de congesties.
Tal van rederijen hebben het nut van het 
ro/ro-vervoer op deze streken tijdig er
kend en zijn er met dit soort schepen heen 
gegaan. Behalve de ’normale’ carriers, 
verschenen daar moderne aangepaste 
schepen, die nog meer waren berekend op 
de speciale behoeften van deze vaart. De 
Westduitse scheepvaartmaatschappij 
’Hansa’ uit Bremen, die heel wat ervaring 
heeft opgedaan in het verkeer op het 
Midden-Oosten, heefUiu reeds het zwaar
tepunt van haar investeringen in een vier
tal grote ro/ro-schepen geconcentreerd. 
Hiermee hoopt zij ook op dit terrein haar 
belangrijke rol in het verkeer te kunnen 
consolideren. Maar terwijl elke week op
nieuw weer aankondigingen verschijnen 
van nieuwe verbindingen op basis van 
ro/ro, leveren de vrachtrijders slag met de 
’hooligans’ , die het hen onderweg naar het 
Midden-Oosten lastig maken. In de Lon-
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dense pers verscheen vorige week een be
richt, waarin werd medegedeeld, dat het 
vandalisme op de autoroute door Oostelijk 
Turkije en andere delen van het Midden
oosten weer aan het toenemen was. Er
gens bij de Perzische grens is een klein 
konvooi van vrachtrijders urenlang bloot
gesteld geweest aan een geconcentreerde 
aanval van jonge vandalen, die de trucks 
met stokken en stenen bewerkten. De 
chauffeurs konden het alleen volhouden 
door in hun cabine te blijven en te zorgen 
dat zij niet door rondvliegend glas werden 
getroffen. Eerder was een Duitse collega, 
die een vandaal te lijf wilde, door een 
groepje zodanig afgeranseld, dat hij later 
is overleden. Een grote groep Engelse 
chauffeurs raakte alle paspoorten kwijt. 
Elke auto, elk konvooi is tenslotte bloot
gesteld aan diefstallen, waarbij men 
vooral op auto-onderdelen heeft gemunt. 
In de omgeving van Teheran -  een plaats 
waarheen vele Midden-Oosten konvooien 
zich richten -  is een modem autopark- 
complex in aanbouw, dat, naar het heet, 
een antwoord moet zijn op de vele pro
blemen waarmee de vervoerders daar te 
maken hebben. Er zal echter geruime tijd 
mee heengaan voordat het centrum in ge
bruik kan worden genomen. Tot zolang 
zullen de vervoerders moeten blijven im
proviseren, Niemand durft het aan om

vervoersopdrachten te weigeren; in een 
gebied waar zoveel koopkracht aanwezig 
blijkt te zijn en zich zoveel kandidaten 
melden voor het vervoer van goederen, 
kan men het zich niet veroorloven om op
drachten op grond van te groot risico te 
weigeren. Het is evenwel duidelijk, dat er 
nog genoeg werk aan de winkel is. Smit- 
Tak heeft het probleem weer op een an
dere wijze opgelost, door een grote drij
vende kraan in een Perzische Golfhaven te 
installeren. Dit gevaarte, de Magnus X, is 
gestationeerd in Bahrein en mag met recht 
een ma(g)nus-van-alles worden genoemd. 
De specialiteit van de kraan is uiteraard de 
behandeling van zware stukken en ook 
daar is een ruime markt. In het gebied van 
de Perzische Golf worden enkele grote 
dokcomplexen gebouwd en dat zal het 
transporteren van grote secties noodzake
lijk maken. Een enkele keer is de Magnus 
X (er komt trouwens binnenkort een 
tweede kraan bij, die Smit-Tak in Dubai 
wil stationeren) actief als een soort drij
vende scheepswerf. Dan licht de zware 
arm een bevoorradingsschip uit het water 
en kunnen de reparateurs hun gang gaan; 
dat moet ook wel, want de plaatselijke 
werven zijn (nog) niet op dit soort werk 
ingesteld.
Het Midden-Oosten is niet het enige ge
bied waar men veel wil verladen, maar

weinig faciliteiten heeft. Een ander pro
blemen gebied is West-Afrika en dan in het 
bijzonder Nigerië. Maandenlang hebben 
de honderden cementschepen op de rede 
van Lagos liggen dobberen, zonder dat er 
een schijn van kans was dat zij ooit gelost 
zouden worden. Naar het heet, zou het 
vorige regiem van Nigerië verantwoorde
lijk zijn geweest voor een ernstige ver
schrijving bij een opdracht, waardoor er 
veel meer cement in dit land werd geïm
porteerd dan werkelijk nodig was. Enkele 
ondernemende vervoerders hebben zelfs 
geprobeerd Nigerië via de Sahara te berei
ken, maar de successen met deze 
overland-verbinding schijnen niet inspire
rend geweest te zijn. Het verhaal gaat 
zelfs, dat een vrachtauto-konvooi door 
plunderende woestijnbewoners is overval
len, en dus ook hier weer weinig nieuws 
onder de zon. Toch heeft zich ook in dit 
gebied de ro/ro-carrier naar behoren van 
zijn taken gekweten. Is de inzet van dit 
soort schip in West-Afrika minder dan in 
het Midden-Oosten, dan is dit waarschijn
lijk te wijten aan het feit, dat de achter
landverbindingen in het Midden-Oosten 
potentieel meer te bieden hebben dan in 
West-Afrika, waar de infrastructuur nog 
maar weinig te betekenen heeft.

De J.

First RND.. M series engines on the test stand
The first RND. .M series engines were recently put on the test 
stand. An 8RND90M with 26 800 bhp and a 6RND76M with 
14 400 bhp are being tested at the CCM Sulzer works in Paris and 
at the Sulzer works in Winterthur respectively. In April 1976, the 
first of two I2RND90M engines (rating 40 200 bhp) is scheduled 
for testing at the Aioi works of IHI in Japan. These engines have 
been ordered for the 30 000 dwt container ships of the Neptune 
Orient Line.

Two years ago, Sulzer introduced the new RND. .M engines to 
the market. The further development of the RND engine was 
purposed to raising the specific power rating and thus reducing 
the installation costs for the power requirement of a ship. It also 
provided for improved reliability of operation, which would 
enable costs in respect of maintenance and spares to be reduced. 
The almost 15% improvement in power was realized by increa
sing the mean pressure. The engine speed and cylinder dimen
sions, however, remain unchanged. A number of ships being 
built at leading yards in Europe and overseas will be equipped 
with these new engines. For example, Mitsubishi Kobe has two 
12RND90M engines on order for a twin-screw container ship of 
the Mitsui-OSK Lines Ltd. Wiirtsila is building a series of seven 
LPG carriers, which will be equipped with Wartsila-Sulzer 
7RND90M engines, each with a rating o f 23 450 bhp. The new 
improved version o f the ship type SD 14 -  being built by Austin 
and Pickersgill -  is to be provided with the first Clark-Sulzer

4RND68M engine having a rating of 7600 bhp (over 100 SD 14 
ships completed by A & P are equipped with Sulzer RD and RND 
engines).
Furthermore, 8 Safcon container ships with a twin-screw arran
gement are each to be equipped with two 8RND90M engines. Up 
to January 1976, a total of 59 engines of the new RND. .M series 
(1 321 800 bhp) had been ordered.

First RND. M  engine, type 6RND76M (14 400 bhp at 122 rev/min), on 
the test stand.



Enige beschouwingen betreffende modelproeven met 
bulbstevens bij een binnenvaartuig

door Prof. ir. J. H. Krietemeijer

1. Inleiding

In Schip en W erf nr. 15-1965 heb ik in een kort artikel uiteenge
zet waarom verwacht mocht worden dat de toepassing van eniger
lei vorm van bulbsteven op een binnenschip voordelen zou kun
nen hebben [ 11.
In het begin van de zestiger jaren was gebleken dat de toepassing 
van een bolvormig uitsteeksel aan de voorsteven van grote tank
schepen en bulkcarriers met name in de ballasttoestand een be
langrijke verhoging van de snelheid gaf bij overigens gelijk blij
vende condities, dan wel een reductie van het machinevermogen 
bij gelijke snelheid. De bol vorm veroorzaakt een golfpatroon 
waarvan de fase tegengesteld doch de amplitude gelijk moet zijn 
aan het door de boeg opgewekte golfsysteem. Vele onderzoekin
gen door Inui en anderen [2,3] hebben geleid tot een tamelijk 
algemene toepassing van de bulbsteven.
Tijdens reizen met binnenvaarttankers viel mij op dat de geo
metrische verhoudingen bij geladen schip overeenkwamen met die 
van de zeetanker o f bulkcarrier in ballastconditie. Het leek gewet
tigd om de vraag te stellen o f bulbstevens op binnenschepen 
dezelfde besparingen zouden opleveren.

Er is toen een onderzoek aangekondigd dat zou kunnen worden 
uitgevoerd in de Sleeptank bij de T .H . te Delft. Dit onderzoek 
zou in eerste instantie betrekking hebben op weerstandsproeven. 
Indien deze proeven voldoende indicatie zouden geven van be
langrijke verbeteringen zou overwogen kunnen worden om 
voortstuwingsproeven met modellen en eventueel ook proeven 
op ware grootte te nemen.
De weerstandsproeven zijn in de jaren 1965-1966 onder mijn 
leiding uitgevoerd door de toenmalige scheepsbouwkundig stu
dent P. J. van Erven Dorens.
Het verslag, dat enkele interessante gevolgtrekkingen inhield, 
was destijds helaas nog niet geschikt voor publicatie en door de 
latere afstudeerfase over een ander onderwerp is ir. Van Erven 
Dorens er niet meer toe gekomen om deze materie om te werken 
voor publicatie. Hoewel zal blijken dat de onderzoekingen meer 
van academische dan van praktische waarde zijn geweest, wil het 
mij voorkomen dat het zeker nuttig is de resultaten hier te vermel
den.

2. Samenvatting

Een overzicht wordt gegeven van de keuzebepaling van het 
scheepstype van ca. 1800 m 3 waterverplaatsing en de vorm van 
de bulb, alsmede de variatie daarin. Verklaard wordt waarom de 
modelschaal 1 : 20 werd gekozen.
De proeven werden bij twee waterdiepten genomen en hadden 
uitsluitend betrekking op weerstandsproeven.
Informatie was verkregen dat uit proeven zou zijn gebleken dat 
geen noemenswaardige veranderingen zijn te verwachten in de 
oorspronkelijke aanpassing van de schroef aan het model zodat 
dus in eerste instantie de weerstandsproeven belangrijker zijn dan 
de voortstuwingsproeven.
In het algemeen gaven de uitkomsten besparingen te zien van 
5-15% op de benodigde sleeppaardekrachten ten opzichte van het 
conventionele schip zonder bulb. Voorts deed zich de besparing 
voor over een geheel snelheidsgebied van 0 -  15 km /uur voor het 
schip. Verklaard wordt waarom toch deze besparingen niet van

zodanige betekenis geacht kunnen worden om tot praktische 
toepassing over te gaan.

3. Keuze van het scheepstype
Het onderzoek werd uitgevoerd met een model van het binnen- 
tankschip 'Valessia van Phs. van Ommeren N.V. die lijnen- 
tekening en andere gegevens welwillend ter beschikking stelde. 
Dit schip is in 1958 gebouwd in geheel gelaste uitvoering en dient 
voor het vervoer van olie. De hoofdafmetingen zijn L„ „ =
79,84 m, Bsp = 9,40 m, D = 2,80 m.

4. Keuze van de modelschaal
Het voorstel was om met een modelschaal 1 : 20 te werken. 
W eliswaar werd de ’blockage’ bij slepen in de kleine tank te Delft 
dan 10%, hetgeen aan de hoge kant moest worden geacht. Het 
N .S.P. te Wageningen adviseerde om niet hoger te gaan dan een 
’blockage’ van 6%. Dit hield evenwel in dat een modelschaal van 
I : 40 zou moeten worden toegepast. Door de zeer geringe 
modelweerstand werd het meten daarvan aan het kleine model 
toch te moeilijk geacht voor onderlinge vergelijking. Tenslotte 
werd de keuze bepaald op de oorspronkelijk voorgestelde model
schaal 1 : 20.
Een vergelijking van de afmetingen van schip en model volgt uit 
tabel 1.

TABEL I
a f m e t i n g e n  s c h i p  e n mo de 1

s ch ip modelMTS "VALESSIA"

Leng te  o v e r  a l l e s L
o a

m 79,84

Lengte  w a t e r l i j n L„ i m 79,50 3,975

Leng te  t u s s e n  de l o o d l i j n e n h i m 76,80

B re ed te  op s p t . B D 9 ,4 0 0 ,4 7 0

H o l te D m 2,80

Diepgang T m 2,82 0,141

W a t e r v e r p l a a t s i n g V m3 1809 0,2261

Nat o p p e rv la k S u>2 1051 2 ,6275

G ro o t s p a n to p p e r v l a k m2 26 ,56 0 ,0664

D i e n s t s n e l h e i d  V , -  1 7 km/uur op d ie p s t i l  w a te r

Vermogen 2 x 400 pk

B l o k c o ë f f i c i ë n t C -  0 ,889

G r o o t s p a n t c o ë f f i c i ë n t  CM ■ 0 ,9 8

P r i s m a t i s c h e  c o ë f f . Cp -  0 ,907

Er zijn series proeven genomen bij twee waterdiepten, nl. h =  
0,25 m en h =  0,45 m, in de ondiep watertank. De gegevens zijn 
opgenomen in tabel II.

TABEL I I  o n d i e p w a t e r t a n k

T a n k b r e e d t e b m 2 , 8 0

W a t e r d i e p t e  s e r i e s  I ,  I I ,  I I I h m 0 , 2 5

W a t e r d i e p t e  s e r i e  IV h m 0 , 4 5

K ,
Bl ocka ge  ^ x b i j  h = 0 , 2 5  m Z 9 , 5

Bl oc ka g e  idem b i j  h = 0 , 4 5  m Z 5 , 9
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5. Keuze van de bulb
Op grond van aanbevelingen door het N .S .P . c .q . onderzoekin
gen uit de literatuur werd een halve bolvorm gekozen aan het 
uiteinde van een cirkelcilinder met dezelfde middellijn als de bol. 
De plaats van het middelpunt van de bol in lengte en in hoogte 
werd gevarieerd om na te gaan of een optimale ligging van de 
halve bol kon worden verkregen. De cirkelcilinder werd niet 
ingestrookt op de scheepsvorm.
De bulb werd berekend met de door het NSP aangepaste prakti
sche formule uit de theorie van Inui (4 |.

II met hoogliggende bulb en 3 lengteliggingen van de bulb (zie 
figuren 2 a/c).
Omdat op praktische gronden de bolmiddellijn bij bulkcarriers ir 
ballasttoestand bij voorkeur ca. 10% groter dient te zijn dan de 
ballastdiepgang werd nog een middellijn gekozen van 1,1 x  de 
diepgang ofwel r =  1,55 m. De proeven van deze serie III werden 
uitgevoerd bij 4 lengteliggingen van de bulb (zie figuren 3 a/d).

Samenvattend werd aldus het proevenschema volgens tabel III 
uitgevoerd.

SERIE I SERIE H

FIGUUR 1a /d

FIGUUR 2 a /c

BINNENVAART TANKSCHIP 

TYPE 

"VALESSI A"

mqdelprqeven
met

BULBSTEVENS
FIGUUR 3 a /d

waarin

3 I f/LF* , _ - T/LFn
(£) .  . F 6 . e n . —5----------

1 -  Tf2 F “

r =  straal van de bulb
L =  lengte tussen LL
i E =  halve intredehoek van de waterlijn op de construc-

tiewaterlijn 
Fn =  getal van Froude
f  =  afstand middelpunt halve bol tot stilwateroppervlak
T =  diepgang

Voor de ’Valessia’ volgde hieruit: 
r =  1,24 m en f  =  1,59 m.

Er werden twee series onderzocht en wel serie I met laagliggende 
bulb en 4 lengteliggingen van de bulb (zie figuren 1 a/d) en serie

6. W aarnemingen
Uit de waarnemingen van weerstand en snelheid zijn lijnen var 
weerstandscoëfficiënten C r uitgezet op basis van log R „ .

De weerstandscoëfficiënt c,
T J P V? s

waarin:
R t =  weerstand van het model
p  =  soortelijke massa van zoet water van 1000 kg/m 3
V =  snelheid van het model in m/sec.
S =  nat oppervlak van het model in m 2.

N.B. Een toegevoegde bulb vergroot het na 
oppervlak. Bij de bepaling van Ct is hiervooi 
gecorrigeerd.

Als basis is genomen: 10Log Rn

Het Reynold’s getal



waarin:

V =  snelheid van het model in m/sec.
v =  kinematische viscositeitscoëfficiënt van het water

tijdens de proef in m 2/sec.
L W| =  lengte waterlijn van het model =  3,975 m.

N.B. L„i is constant gehouden, alhoewel hij 
varieert als de bulb gedeeltelijk boven het water-

oppervlak uitsteekt, zoals in serie II en serie III. 
Bij een vergelijken van de geheel ondergedom 
pelde bulb van serie 1 met de gedeeltelijk on
dergedompelde bulb van serie II zou het on
logisch zijn een verandering in waterlijnlengte 
op te nemen, tem eer daar de gedeeltelijk 
ondergedompelde bulb bij het varen geheel 
onder water komt te staan.

TABEL I I I  Schem a d e r  u i t g e v o e r d e  p r o e v e n

SERIE TOESTAND Bulbdiameter en 
middelpunt in hoogte

h

m

Proef
nr.

Middelpunt in  
l e n g t e  voor VLL 

in  % van

0 zonder bulb 0 ,25

bulb v o lg en s  
NSP formule  
l a a g l ig g e n d ;  
v a r i a t i e  in  
l e n g t e

0 ,25

2

3

4

5

4

2

1

0

II

bulb s e r i e  I ,  
10% diameter  
boven water;  
v a r i a t i e  in  
l e n g t e

0 ,2 5

6

7

8

2

1

0

I I I

IV

bulbdiam eter  
1 ,1  X T; 
v a r i a t i e  in  
l e n g t e

0 ,2 5

0 ,4 5

9 

10 

11 

12

IA

7A

12A

4

2

1

0

1

0
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SERIE I SERIE H

h = 0,25 m.

U

13

12

11

10

9

n
o 8

o
- 7

o
6

5

6.1 6,2 6,3 6A 6,5 
-L op R f

figuur U

6.6 6,7

7. Kxtrapolatie naar hot schip op ware grootte

7.1. Wrijvingscorrectie

*F 0 , 0 7 5

J p . V 2 . S ( Lo g Rn -  Alog A- 2) *

waarin: R F 
P

V
s

wrijvingsweerstand
soortelijke massa van zoet water van
1000 kg/nv’
snelheid in m /sec.
nat oppervlak in m 2

h = 0,25 m.

L03 Rn 

figuur 5

De lijnen van weerstandscoëfficiënten zijn zoveel mogelijk door 
de werkelijke meetpunten getrokken, waardoor grillige lijnen zijn 
ontstaan, die niet met de werkelijkheid behoeven overeen te 
stemmen. M aar een netjes langs de meetpunten gestrookte lijn 
zou bij de conclusies een beeld kunnen geven, dat niet overeen
stemt met de waarnem ingen. De lijnen zijn weergegeven in de 
figuren 4 . 5, 6 en 7.

R„ =  getal van Reynolds 
A log A =  vorm factor

7.2 . Vormfactor voor series I, I l  en III

De lijnen van weerstandscoëfficiënten zijn geëxtrapoleerd naar 
het schip op ware grootte met toepassing van een wrijvingscorrec
tie.
Daarbij zijn de w rijvingscoëfficiënten C Fm (voor het model) en 
C Fs (voor het schip) bepaald volgens de ITTC-1957-lijn met 
toepassing van een vorm factor volgens de Log A-methode.
De wrijvingscoëfficiënt werd als volgt geformuleerd:

De vorm factor A  logA is bepaald uit de lijnen van weerstands
coëfficiënten. Omdat de golfweerstand in het lage snelheidsge- 
bied te verwaarlozen is, zouden de lijnen van weerstandscoëffi
ciënten bij lage waarden van het R eynold’s getal evenwijdig 
moeten lopen aan de ITTC-1975-lijn (plaatwrijvingslijn), mits de 
strom ing van het water langs de huid volledig turbulent is. 
Slechts bij de lijnen van proef 2 , 4 , 6, 7 ,8 ,9 ,  11, en 12 zijn deze 
gedeelten evenwijdig aan de ITTC-1957-lijn wel te onderschei
den. Bij de andere proeven zal een niet volledige turbulentie zijn 
opgetreden.V oor bovengenoem de proeven begint boven een 
modelsnelheid van 0 ,6  m /sec. golfweerstand op te treden. Voor 
alle proeven wordt de vorm factor bij deze snelheid bepaald.
De vorm factor geeft een verschil aan tussen de wrijvingscoëffi
ciënten van een 2-dim ensionale plaat en de wrijvingscoëfficiën
ten van een 3-dimensionale scheepsvorm.

Het is zeker dat voor alle proeven de golfweerstand bij de betref
fende snelheden nog verwaarloosbaar klein is. De turbulentie is 
opgewekt door noppen als in de figuren 1-3 is weergegeven. 
De berekening geeft de resultaten volgens tabel IV.

Om een indruk te geven van de invloed van de bulb op h( 
strom ingsbeeld is in figuur 8 de vorm factor grafisch uitgezei 
afhankelijk van de plaats en de grootte van de bulb.

294



SERIE EI 

h = 0,25 m.

Log Rn 

figuur 6

7.3. Vormfactor voor serie IV  (0,45 m waterdiepte)

De ’blockage’ oefent een grote invloed uit op de vormfactor. Bij 
het vergroten van de waterdiepte tot 0,45 m is de blockage kleiner 
geworden. De randinvloeden van de tank zijn verminderd en de 
vormfactor is verkleind.

TABEL IV  V o r m f a c t o r

S e r i e P r o e f  n r .
ALogA

b e r e k e n d a f g e r o n d

0 1 0 ,9 5 7 1 ,0

2 1 ,0 9 4 1 ,1

3 1 ,071 1 ,1
I

4 0 ,9 9 8 1 ,0

5 0 ,9 2 8 0 ,9

6 0 ,9 9 6 1 ,0

I I 7 0 ,9 8 5 1 ,0

8 0 ,9 1 2 0 ,9

9 1 ,0 9 4 1,1

I I I
10 0 ,9 6 3 1 ,0

11 0 ,9 7 2 1 ,0

12 1 ,0 0 9 1 ,0

SERIE Ig  

h = 0,45 m.

Log Rn 

figuur 7

Uit de lijnen van weerstandscoëfficiënten van de proeven 1A, 7A 
en 12A is het onmogelijk een juiste vormfactor te bepalen. Voor 
alledrie de proeven is daarom eenzelfde vorm factor gekozen. Uit 
figuur 7 is op te maken dat de extrapolatorlijn met AlogA =  
0,650 ongeveer voldoet.
De fout, die hierdoor gemaakt wordt bij de berekening van de 
sleeppaardekrachten, wordt later besproken.

8. Sleeppaardekrachten PE

8.1. PE voor de proeven van de series I, II en III (h = 0,25 rn)

Met behulp van de vormfactor AlogA is het mogelijk de totale 
weerstandscoëfficiënten te splitsen in die voor wrijvings- en 
vorm weerstand, en golfweerstand. Bij corresponderende snelhe
den blijft volgens de Wet van Froude de golfweerstandscoëffi- 
ciënt voor model en schip gelijk.
De wrijvings- en vormweerstandscoëfficiënt worden op eerder 
yermelde wijze berekend. Uit de totale weerstandscoëfficiënten 
wordt de PE berekend voor een glad schip in zoet water van 
15 °C.
Om de resultaten met elkaar te vergelijken worden de waarden 
voor PE berekend in procenten van de PE van proef 1.

In figuur9 is deze procentuele vermindering van PE ten opzichte 
van PE voor het schip zonder bulb grafisch uitgezet voor de 
series I, JI en III. Daarmee kan de gunstigste ligging van het 
middelpunt van de halve bol worden bepaald.
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De beste resultaten geven:

Serie Proefnummer

1 4 en 5
II 6 en 7
III 10

Deze proeven zijn nu met elkaar vergeleken in figuur 10 op basis 
van de scheepssnelheid.

8.2. P B voor de proeven van serie IV (h =  0,45 m)
In figuur II is op analoge wijze de procentuele verlaging van PK 
uitgezet voor de proeven van serie IV, dus voor de kleinere 
blockage, maar nu direct op basis van scheepssnelheid.

9. Conclusies

9 .1. Bij de proeven van de series I, II en III bij h =  0,25 m

Het uitvoeren van proeven als deze op beperkt water is zeer 
moeilijk waardoor vraagtekens gezet dienen te worden bij de 
nauwkeurigheid van de uitkomsten der metingen. Het is dan ook 
niet mogelijk om een volledig exacte conclusie te trekken. Pogin
gen om door middel van een foutenanalyse een correctie op de 
uitkomsten aan te brengen zijn wel gedaan maar daar zal hier 
verder niet op worden ingegaan.

F ig u u r  8

Toch is er een tendens tot verbetering te zien, zelfs al zouden de 
verbeteringen na een foutencorrectie met 6 a 10% worden ver
minderd. De absolute grootte van deze verbetering blijft dan toch 
nog gering, terwijl een aantal andere factoren de keuze van 
toepassing van een bulb zullen beïnvloeden.
Bovendien is de proef een zuivere weerstandsproef geweest en 
blijven invloeden door eigen voortstuwing buiten beschouwing. 
Invloeden zoals bijvoorbeeld die van de verandering van de 
trimligging op de weerstand kunnen belangrijk zijn.
Voorts blijft de invloed op het manoeuvreren een vraagstuk.

f i guur  9

VERANDERING DER SLEEPPAARDEKRACHTEN P p

VAN DE PE VAN PROEF 1

7 6 12 11 10 9
1 2  0  1 2  U

LIGGING MIDDELPUNT HALVE BOL

k m /u

Proefnr. 
%  van Lu 
VOOR VLL

IN %



V E R A N D E R IN G  DE R  S L E E P P A A R D E K R A C H T E N  PF 
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S C H E E P S S N E L H E ID  Vs
f igu u r 10

Uit de proeven zijn evenwel toch de volgende conclusies te
trekken: „

-  Proef 5 geeft de beste resultaten (bulbdiameter volgens 
N.S.P.-form ule en middelpunt halve bol op de VLL).

-  Het schip volgens proef 5 zal over het gehele snelheidsgebied 
van 0 — 15 km /uur een verbetering te zien geven maar vooral 
boven 13 km/uur. Bij alle snelheden is de vormweerstand 
kleiner dan die van het schip zonder bulb en bij hoge snelheden 
wordt ook nog de golfweerstand verminderd.

-  Onder 13 km /uur zijn de modellen 4 en 6 beter.

-  Aangezien op beperkt water de golfweerstand bij een lagere 
snelheid optreedt dan bij onbeperkt water, zal het effect van 
een bulb reeds bij een lagere snelheid optreden (hier bij 11 
km /uur).

-  Vanaf 11 km /uur kan gerekend worden op 5 -  15% verbete
ring in de benodigde sleeppaardekrachten t.o .v . het schip 
zonder bulb.

-  Bij een snelheid van 14 km /uur (waarschijnlijk een maximum 
snelheid op dergelijk beperkt water) geeft de bulb een winst 
van 9 - 2 7  sleeppaardekracht.

VERANDERING DER SI F F P P A A R nF K R A C H TFN  f t

10 11 12 13 14 15 16 17 18 km/U
SCHEEPSSNELHEID V;

figuu r 11

-  Door de geringere weerstand zal er een grote kans zijn dat de 
voortstuwingscoëfficiënt van het schip met bulb groter zal zijn 
dan van het schip zonder bulb.

-  Bij een snelheid van 14 km /uur kan gerekend worden op een 
besparing van minimaal 20 pk en misschien wel 60 pk op het 
benodigde totaal van ongeveer 360 pk.

Aangetekend wordt dat de hier genoemde getallen der verbete
ringen met voorzichtigheid moeten worden gehanteerd.

9.2. Bij de proeven van serie IV  bij h =  0,45 m

De nauwkeurigheid van de waarnemingen bij deze proeven is 
groter dan bij de proeven op 0,25 m waterdiepte. Het aantal 
proeven op deze waterdiepte was echter gering om een duidelijk 
verband tussen vormfactor en plaats van de bulb te bepalen. De 
vormfactor AlogA =  0,65 is voor alle 3 proeven gelijk gehou
den. Vooral bij snelheden onder de 16 km /uur kan deze onnauw
keurig bepaalde vormfactor een vertekend beeld geven van de 
berekende resultaten. Wellicht zou een vormfactor van 0,8 a 0,9  
beter zijn.
Het nut van de bulb, de golfweerstand te verkleinen, komt pas 
duidelijk naar voren bij snelheden, waar de golfweerstand een 
belangrijk aandeel heeft in de totale weerstand. Wat dit betreft 
dus hetzelfde resultaat als op 0,25 m waterdiepte en als op 
onbeperkt water ([2], [3] en [4]).

9.3. Algemene opmerkingen

-  De besparing van 20 a 60 pk op een vermogen van 360 pk bij 14 
km /uur is wellicht niet zo interessant omdat binnenschepen 
gewoonlijk sterk ’overpowered’ zijn in verband met het ma
noeuvreren in sluizen en havens en ook voor de vaart door 
stroomversnellingen en situaties van grote ’blockage’ in kana
len.

-  Ir. Van Erven Dorens heeft mij later nog eens een briefje 
geschreven waarin hij op grond van een berekening van brand- 
stofbesparing schat dat de aan te bouwen bulbconstructie niet 
meer dan ƒ  20.000 (1970) zou mogen kosten voor een type 
’Valessia’.

-  Een nadeel kan zijn dat de bulb het schip minder manoeuvreer- 
baar maakt door het grotere lateraal oppervlak.

-  Voorts kan de bulb moeilijkheden geven bij ankeren.

-  De ver vooruit stekende bulb zal, vooral bij een binnenschip, 
een kwetsbaar punt zijn.

-  De stuurman kan de bulb niet zien.

-  Een voordeel waar door mij in [ 1 ] op is gewezen kan zijn dat de 
verminderde golfweerstand met een mindere golfvorming ge
paard gaat, hetgeen bij vaart in kanalen en rivieren gunstig is 
voor de beschoeiingen aan de oevers en voor elkaar tegemoet 
komende schepen.

-  Mijn algemene gevolgtrekking is dat het toch interessant zou 
zijn om eens een proef op ware grootte uit te voeren bij een 
schip waarvan ook een zusterschip in de vaart is.
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OVERDRACHT 4 SLEEPBOTEN TE ANTWERPEN

In 1974 bestelde de Nassau Towing Ltd, een sleepvaartmaat- 
schappij gevestigd in Nassau - Baham a’s, vier sleepboten van 
4500 pk aan de Scheepswerf van Rupelmonde.
Deze sleepboten, die van het meest moderne type zijn, zullen 
worden ingezet in de nieuwe olieoverslagplaats te Freeport - 
South Reding Point (Grand Bahama) waar supertankers (VLCC, 
Very large crude carriers en ULCC, ultra large crude carriers) 
hun lading lossen in de opslagtanks van Burmah-Oil en verder in 
kleinere tankers (tot 100.000 ton) die de Oostkust van de Ver
enigde Staten en de G olf van Mexico bedienen.
Burmah-Oil vertrouwde de sleepassistentie en het meren van de 
supertankers toe aan de Nassau Towing Ltd, die reeds sinds 1968 
in de uitgebreide en drukke haven van Nassau (New Providence) 
de grootste passagiersschepen ter wereld assisteert met de krach
tige sleepboten Mar&aret en Deirdre gebouwd door de Scheeps
werf van Rupelmonde.
Nassau Towing heeft besloten deze nieuwe en belangrijke op
dracht aan de Belgische scheepsbouwnijverheid toe te vertrou
wen, en daardoor de Belgische industrie en export te promove
ren.
De Belgische regering heeft in dit verband, nog onlangs, bij 
monde van haar Minister van Buitenlandse Handel, aangekon- 
digd dat een versoepeling en betere coördinatie van de reglemen
tering ter bevordering van de export, kortelings zou kunnen 
doorgevoerd worden.
Rupelmonde ontwikkelde de plannen en berekeningen, en 
bouwde zelf twee der vier sleepboten. Om de levertijd te kunnen 
garanderen deed zij beroep op de Scheepswerven Beliard- 
M urdoch te Oostende, om twee identieke eenheden te bouwen. 
Op 6 december 1975 werden de eerste boten overgedragen te 
Antwerpen. De volledige vloot zal kortelings, onder Bahamese 
vlag, met Bahamese en Belgische bemanningen, afvaren.
De Burmah-Oil, die in feite haar oorsprong vindt in de exploitatie 
van de birmaanse olievelden, en die mettertijd tot een der grote 
wereld petroleummaatschappijen opgegroeid is, gaf originele 
birmaanse namen aan de vier boten.
De nam enM urgen, Sam and  en Cecrops vinden hun oorsprong in 
de m ythologie, en Chindit is het symbool van Burmah-Oil.
De bijzonderste karakteristieken zijn:
Lengte over alles 30 m ,
Breedte op spanten 10 m.
Holte midscheeps 4 ,80  m en 
Trekkracht aan de paal 45 ton
Classificatie: L loyd’s Register +  100 Al -  LMC -  UMS 
De voortstuwing geschiedt door twee hoofdmotoren General 
Motors type EMD serie 645 -  E5, 12 cylinders in V, elk met een

vermogen van 2.150 PK bij 900 om w/m in, welke langs een 
Reintjes omkeerkoppeling. met reduktie 4,25 : I , de mangaan- 
bronzen schroeven aandrijven.
Voor de stroomvoorziening staan in de motorkamer 2 hulpgroe
pen GM elk 95 KVA -  480 Volt -  60 Hz opgesteld, evenals een 
havengroep GM van 40 KVA -  480 Volt -  60 Hz.
De sleepboten zijn voorzien om te varen met onbemande motor
kamer. Dit veronderstelt o .a. een zeer uitgebreide alarminstalla
tie, en ook een systeem om brand te signaleren.
Deze installatie werd geleverd en geplaatst door de firma 
Gebhard-Electro uit Oosterhout, welke ook de elektrische instal
latie met inbegrip van lessenaars in stuurhut en motorkamer heeft 
uitgevoerd.
De verblijven voor de bemanning zijn zeer confortabel en aange
sloten aan een centrale unit welke zowel gekoelde als verwarmde 
lucht naar de kabienen kan sturen.
Op gebied van electronische apparatuur zijn deze sleepboten zeer 
volledig uitgerust : aan boord bevinden zich o .a.: een Decca 
radar, VHF-radio, W acht-onvanger, SSB-radio, Echosounder, 
Log SAL, Decca-Loran, Automatische Piloot.
De sleeplier is een hydraulisch bediende Norwinch lier, met 800 
m kabel van 40 mm diameter. De houdkracht is berekend op 80 
Ton. De bediening kan geschieden, zowel vanuit stuurhut als van 
op peildek. Op het peildek is trouwens ook een tweede bedie- 
ningsstand voor de hoofdmotoren en het stuurwerk.
Er is ook een sleephaak aangebracht met een pneumatisch aftrek- 
systeem.
Vermeldenswaard en zeer spectakulair zijn zowel de zeer uitge
breide brandblusinrichting als de detergent-installatie voor het 
bestrijden van olievlekken op zee.
Er zijn drie grote waterkanonnen, waarvan 2 handbediende op 
een platform boven het peildek. en 1 hydraulisch-elektrisch be- 
dienbaar vanuit de stuurhut en geplaatst op de top van de mast. 
Deze mast kan door middel van een telescoop cylinder nog 7 m 
uitschuiven, zodat dit waterkanon 24 m boven de waterlijn uit
reikt. De brandbluspomp is een Stork-pomp met een capaciteit 
van 1650 m3/u en wordt aangedreven door de stuurboord hoofd
motor. Om deze pomp aan te drijven is er 900 PK nodig.
De 3 waterkanonnen kunnen ook blussen met schuim. Hiervoor 
is er aan boord een schuimpomp van 31 m 3/ubij 16kg/cm2 druk. 
Deze schuimpomp kan ook gebruikt worden als detergent pomp. 
Tevens is er nog een kleine detergent pomp welke twee monito
ren op het voorschip voedt.
Rondom het schip is er een leiding aangebracht met 16 sproei
koppen om het schip tegen de hitte te beschermen tijdens hei 
blussen.
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Voor de totstandkoming van het complete werk, omvattende een 
dok met deuren, een rondom gesloten hal met drie stuks elektri
sche 50 tons bovenloopkranen en de benodigde voorzieningen als 
werkplaatsen, kantoren, magazijnen en een omvangrijke techni
sche uitrusting, waren niet meer dan 15 maanden als bouwtijd 
beschikbaar, hetgeen voor een werk van die omvang erg krap 
genoemd kan worden.
Reeds bij de inleidende besprekingen over dit werk werd dan ook 
besloten hetzelfde bouwteam weer te installeren, dat destijds bij 
de bouw van M arinedokloods I had bestaan, om daardoor van de 
toen opgedane kennis en ervaringen ook bij dit project te kunnen 
profiteren.
Ook werd een coördinatie-commissie ingesteld, die het aanvoe
ren en verwerken van de bouwmaterialen en het opvangen van de 
consequenties van nader te stellen eisen in het organisatorische 
vlak zou moeten begeleiden.

ONTW ERP-GRONDSLAGEN
Bij het ontwerpen van de nieuwe hal werden de volgende verlan
gens naar voren gebracht:

-  Het nieuwe bouwdok zou over de volle lengte een uniforme 
doorsnede moeten hebben en van eenzelfde uitrusting voorzien 
als die in de bestaande Marinedokloods I.
-  Beide delen van het dok zouden door toepassing van een 
tussendeur van elkaar gescheiden moeten kunnen worden, om 
de gelegenheid te verkrijgen een schip uit te vlotten zonder daar
bij de bouw van het machinekamergedeelte te hinderen.
-  Naar de beide bouwplaatsen moest de aanvoer van secties 
mogelijk zijn via afzonderlijke toegangen. Onder meer zou daar
toe de kraanbaan tot buiten beide kopgevels doorgetrokken moe
ten worden.
-  er moesten drie kranen, ieder goed vooreen hijsvermogen van 
50 ton, gelijktijdig in de hal kunnen opereren, en wel afzonderlijk 
of in combinatie met elkaar.
-  de toegestane bouwtijd voor het gehele werk moest beperkt 
blijven tot 15 maanden.

Onderstaande kenmerken zijn typerend voor het gekozen ont
werp:
-  de plaats van de hal is uniek omdat aanvoer van de zwaarste en 
grootste secties door de beide kopwanden zonder meer mogelijk 
is. De secties worden door de kranen direct van de dekschuit 
opgenomen en aansluitend naar het werk vervoerd en gesteld. 
M ateriaal-aanvoer van kleinere omvang kan ook per trailer tot 
onder de kranen gebracht worden via een van de deuren in de 
landzijdige langsgevel.
-  de lengte van de hal is ruim voldoende voor het onderbrengen 
van de bouwplaats voor een compleet schip, alsmede voor de 
extra bouwplaats voor het machinekamer gedeelte.
-  Er is voldoende ruimte in de haven voor het uitdokken van een 
gebouwd schip, terwijl er geen nadelen ontstaan met betrekking 
tot de tewaterlating van nieuwe schepen van de aan de kop van de 
werfhaven gelegen hellingen.
-  De nieuwe hal bevindt zich vlak in de buurt van de bestaande 
hallen, waarin soortgelijk werk wordt uitgevoerd, zodat onder 
meer het op de werf gebruikte transportsysteem daartoe niet 
behoefde te worden veranderd, maar meer intensief kan worden 
benut.
-  De inrichting en gebruiksmogelijkheden zijn zodanig overeen
komend met die in M arinedokloods I, dat uitwisseling van som
mige hulpwerktuigen, gereedschappen en meetapparaten tot de 
mogelijkheden behoort.
-  W eliswaar moest een gedeelte van het staalpark worden op
geofferd, maar de belangrijke gebouwen en installaties behoef
den niet uit de weg geruimd de worden. Bovendien zou het 
dagelijks bedrijf in de verschillende naburige afdelingen geen 
noemenswaardige hinder ondervinden van de bouwactiviteiten, 
en ook dat was belangrijk bij de eindbeslissing!

HET DOK
Het eigenlijke dok is ontworpen als een kuipconstructie met 
stalen wanden en een betonnen vloer, waarbij voor de afsluiting 
van de dokingang een schipdeur wordt toegepast.
De dokvloer steunt op in de grond vervaardigde betonnen heipa-

De plattegrond van het gebouw is groot genoeg om er drie voetbalvelden 
in onder te brengen. De lengte bedraagt circa 220 meter, zonder de beide 
uitleggers van de kraanbaan. De breedte van de hal is 37 meter en met de

28 meter van het magazijn erbij, beslaat de totale breedte ongeveer 65 
meter.
Het dok zelf meet 204 x 22 meter en de diepte werd vastgesteld op 
ongeveer 6 meter onder de gemiddelde waterstand in de haven.
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len, welke tevens trekankefs zijn tegen opwaarts gerichte druk 
van het omringende grondwater, in het geval dat het dok zelf niet 
met water is gevuld.
De dokwanden zijn geheid van damwandprofielen en weerstaan 
horizontale grond- en waterdruk, door een deel van de optre
dende krachten naar de dokvloer af te leiden en een ander deel op 
schoorpalen over te brengen. De koppeling van de damwand aan 
de schoorpalen kon worden verwerkt in de betonnen deksloof, 
die tevens als afsluiting fungeert van de halvloer en waarop ook 
allerlei voorzieningen zijn geplaatst als veiligheidsleuningen, 
voedingskasten voor kabels en leidingen, enzovoorts.
Ter plaatse van de dokingang kon uiteraard de kuip niet met 
damwand worden gesloten. Om het diepe graaf- en betonwerk 
toch in droge werkomstandigheden te kunnen uitvoeren, werd 
voor de kop van het dok een kistdam gemaakt, welke afdoende 
bescherming bood tegen wateroverlast en tevens als rijbaan voor 
bouwverkeer was te gebruiken.

025

9 2 5 '

De vleugelwanden buiten de hal, ter weerszijden van de dokin
gang, zijn ook uitgevoerd als damwandconstructie. Zij vormen de 
aansluiting tussen het dok en de oevers van de haven. Ook dienen 
ze als keerwand voor het achtergelegen terrein. In de zuidelijke 
vleugelwand kon nog de remise worden gemaakt, waarin de 
schipdeur wordt afgemeerd zolang het dok geopend is.

P S p  5 0 0

De belangrijkste reden om het dok als kuip te ontwerpen was 
gegrond op de onmogelijkheid om een bouwput te maken van 
voldoende grootte.
Aan de havenzijde zou dan een kistdam met een lengte van zeker 
400 meter nodig zijn (en ook weer gesloopt moeten worden!), 
terwijl aan de landzijde bestaande gebouwen en het staalprak 
moesten worden ontzien. Verder zou een enorme hoeveelheid 
grond extra moeten worden omgezet en tenslotte zou er te weinig 
werkterrein ter beschikking blijven.
Besloten werd om met het bouwen van de hal te beginnen en eerst

l ' * 5
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daarna de uitvoering van de diepgelegen werken voor het dok aan 
te vangen en wel omdat dan:
-  de volgende van de hoofdonderdelen, als: 

heiwerken,
betonwerk voor de funderingen, 
montage van de staalconstructrie. 
graafwerk voor de dokput, 
bekleding van wanden en dak, 
betonwerk voor de dokvloer, 

op de best mogelijke wijze, in een logische volgorde en met de 
minste risico zou kunnen worden uitgevoerd, waardoor -  
de totale bouwtijd zodanig kort kon worden, dat de hal tijdig 
ter beschikking zou komen voor het leggen van de kiel voor 
het eerste in de hal te bouwen Fregat.

DE DOKVLOER
Om de diepgelegen werken uit te kunnen voeren zonder daarbij 
gestoord te worden door het in de omgeving aanwezige grondwa
ter, werd vooraf een bronbemalingssysteem geïnstalleerd, 
waarmee het niveau van het water tot het gewenste peil werd 
verlaagd, en gehandhaafd zolang dat voor het werk noodzakelijk 
was.
Direct na de montage en de afstelling van het oostelijke deel van 
de staalconstructie, werd een aanvang gemaakt met de ontgra- 
ving voor de dokput. Daarbij kwam zowel de dagzijde van de



damwandkuip in het gezicht, als de koppen van de betonnen 
palen voor de dokvloer.
Bijzonder veel zorg werd besteed aan grondige reiniging van de 
damwandprofielen, omdat alle naden tussen de aansluitende de
len waterdicht afgelast moesten worden, vanaf de halve dikte van 
de dokvloer tot aan de deksloof. Ook werd een waterdichte 
verbinding tussen de kuipwand en de betonnen dokbodem voor
bereid door, aangesloten onderaan die verticale lasnaden, een 
horizontaal gestelde stalen strip aan de wand te lassen en in de 
vloer te storten.
Tenslotte werden de hoofdpalen van de damwand nog voorzien 
van aangelaste ankers, om optredende krachten tussen wanden en 
vloer over en weer uit te wisselen.
De dokvloer werd gemaakt in een aantal aparte gedeelten, ieder 
met een-inhoud van bijna 500 kubieke meter, die onderling met 
een voegconstructie op elkaar werden aangesloten.
Ter voorkoming van niet te controleren en dus ongewenste stort- 
naden moest de voor elk stort benodigde tijd beperkt blijven tot 
minder dan één arbeidsdag.
Daarom was het nodig om aanvoer en verwerking van de beton- 
mortel zodanig te regelen, dat de kans op eventuele storingen 
tijdens een stort zo klein mogelijk zou blijven.
Een belangrijke schakel in het transport naar het werk was een 
mobiele transportbandinstallatie, die de mortel uit de truckmixers 
opnam en direct ter plaatse deponeerde. De bandbrug werd daar
toe zodanig langs de kuip opgesteld, dat door het instellen van 
richting en lengte telkens de volle oppervlakte van het te maken 
vloergedeelte kon worden bestreken.
Het hoogteverschil tussen terrein en dokbodem werd daarbij 
overbrugd door de toepassing van een speciale slang, welke de 
mortel geleidde, zonder risico van ontmenging.
Doordat de truckmixers via de kistdam, buiten de overige bouw 
om. direct naar de transportbandinrichting konden rijden werd 
een vlotte, doorgaande werkwijze verkregen, zonder hinder voor 
de verdere bouwactiviteiten.
In het eerst te maken deel van de dokvloer is ook de drempel van

de ingangspartij verwerkt, terwijl de beide aanslagstijlen in een 
latere periode afzonderlijk zijn opgebouwd. In beide gevallen 
werd daarbij nog gebruik gemaakt van de kistdam, met name 
door deze te benutten om de betonbekisting erop te steunen en 
daardoor het bereiken van de vereiste vlakheid van die deuraan- 
slag zo goed mogelijk te verzekeren.

DE INGANG VAN HET DOK
De dokingang kan worden afgesloten door er de schipdeur in te 
varen. Na vergrendeling wordt hel dok dan leeg gepompt of 
bijgevuld, indien dat voor het gebruik van het dok is vereist. 
De schipdeur is voorzien van een scharnier om de sluitbeweging 
te vergemakkelijken. De deur wordt bewogen met een lier, waar
van een kabel naar behoefte voor het openen of sluiten over 
verschillende voetblokken kan worden geleid.
De deur is voorts uitgerust met ballasttanks, waarmee tijdens het 
openen en sluiten de vereiste inzinkingsdiepten worden inge
steld. Bij het sluiten wordt de deur door geleidingen in de positie 
gebracht, die nodig is om de rails van de roldeuren goed uit te 
lijnen.

De drempel en de aanslagstijlen, waartegen de dokdeur komt te 
rusten, zijn geheel in betonconstructie uitgevoerd, in zodanige 
vorm, dat de optredende krachten, zowel door het water, als door 
andere invloed veroorzaakt, afgeleid kunnen worden naar de 
achtergelegen constructie, terwijl te allen tijde de waterdichtheid 
moet zijn gewaarborgd.
De plaats van de kistdam was zodanig gekozen, dat net vol
doende ruimte beschikbaar bleef om de complete deur met behulp 
van een drijvende bok naar haar plaats te brengen en in positie af 
te stellen.
Vervolgens werd de ruimte tussen de schipdeur en de kistdam 
met water gevuld, om na te gaan o f aan alle eisen ten aanzien van 
de passing, de waterdichtheid en dergelijke was voldaan.
Het monteren van de deur en alle bijbehorende pas- en controle
werkzaamheden konden hierdoor worden uitgevoerd in een
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vroeg stadium van de bouw, namelijk voordat de eerste watervul- 
ling in het dok werd ingelaten.
Deze werkwijze had meer voordelen, daar nu de grote en dus 
zware schuifdeuren in de kopwand eveneens tijdig en in alle rust 
konden worden gemonteerd en dat voor het verwijderen van de 
tijdelijke kistdam en het afwerken van de havenbodem voor de 
dokingang nog voldoende tijd ter beschikking zou zijn.

DE STAALCONSTRUCTIE
De staalconstructie omvat: een kraanbaan voor meerdere 50 tons 
kranen met 10 tons hulphijs, hoofd- en tussenkolommen, span
ten, gordingen, wandregelwerk, en dergelijke. Ze is door een 
dilatatievoeg in twee delen gescheiden, ieder met de benodigde 
rem- en windverbanden.
De hoofdkolommen staan op 24m onderlinge afstand en kunnen 
alle dwars op de hal werkende rem- en windkrachten naar de 
fundering afleiden. De tussenkolommen zijn pendelstijlen, ze 
reduceren de veldlengten van de kraanbaan tot 12 m , hetgeen 
voor deze hal gunstig is.
De hoofdkolommen worden tevens belast met een deel van het 
gewicht van de betonnen kantoorvloeren, waardoor onder meer 
een reductie kon worden bereikt van de negatieve paalbelasting 
ter plaatse.
De uitleggers van de kraanbaan zijn ieder opgelegd op een statief 
en gefundeerd op stalen in de haven geheide buispalen.
In de werkplaats waren alle onderdelen van de constaictie voor
gemonteerd tot de grootst mogelijke elementen en tevens ge
verfd. Hierdoor kon de montagetijd op de bouwplaats drastisch 
beperkt blijven, hetgeen in verband met de in totaal ter beschik
king zijnde bouwtijd zonder meer noodzakelijk was.
Voor de aanvoer van het constructiestaal werd gebruik gemaakt 
van dekschuiten, die per reis juist zoveel losse onderdelen naar 
Vlissingen vervoerden als de montageploeg kon verwerken. Op

deze manier werd vermeden, dat de behoefte aan opslagruimte 
groter zou worden dan op het krappe bouwterrein realiseerbaar 
was, en ook, dat transport van bijvoorbeeld de omvangrijke en 
meer dan 25 ton wegende hoofdkolommen door de Vlissingse 
binnenstad zou plaatsvinden.
Het monteren verliep gunstig en na korte tijd konden de gordin
gen en verbanden, regelwerken en kleine onderdelen ingebracht 
worden en het gebouw afgewerkt met vloeren, metselwerk, be
platingen, enzovoorts.

Er zijn enkele verschillen met de constructie van Marinedokloods 
I, waarvan er één de vormgeving van de kapspanten betreft en 
voortkwam uit bestudering van de daglichtvoorziening. 
Bedoeld verschil was ontstaan uit de situatie van de hal ten 
opzichte van de zonnestand.
Van de bestaande hal zijn alle lichtkappen op het noorden gericht, 
zodat direkte instraling door zonlicht werd voorkomen en een 
gelijkmatige algemene dagverlichting is bereikt.
De hoofdas van Marinedokloods II daarentegen, is bijna oost- 
west gesitueerd, zodat het toepassen van dwars geplaatste licht
kappen juist sterke zonlicht-instraling en daarmee warmteover- 
last zou veroorzaken.
Een studie wees uit dat een tentdak, met over de hele lengte een 
Echtband langs de nok, de gunstigste oplossing zou geven, zowel 
voor de lichtinval in de hal, als ten aanzien van het kunstmatig te 
verwarmen volume.

Het maken van een tentdak houdt in, dat regen via langsgoten 
wordt opgevangen en af gevoerd. Het afschot buiten beschou
wing latend, vormen die achter de gevel gesitueerde goten, 
bezien vanaf terreinhoogte, een vlakke en nauwelijks zichtbare 
bovenbeeïndiging van de langsgevel. De steunconstructies achter 
de kopgevels voor de hefluiken, kwamen door deze dakvorm
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echter als verhogingen boven de langsgevel duidelijk in het 
gezicht.
Waar afzonderlijke tuitgevels van lichtkappen bij dit gebouw 
ontbreken, vormen beide verhogingen aan de einden, met daar 
bovenop nog de heftorens, een goede afsluiting van de langsge- 
vels.

DE KOPGEVELS
Eigenlijk zouden de beide kopgevels van Marinedokloods 11 niet 
de naam gevels moeten hebben, want ze bestaan in hoofdzaak uit 
beweegbare delen: een hefluik en vier schuifdeuren. In geopende 
stand komt een poort beschikbaar, die bijna 25 meter hoog en 
breed is.
De hefluiken zijn nodig om de kranen doorgang te verlenen als zij 
de eigenlijke hal uitrijden, om vanaf een voor de wal afgemeerd 
schip een last op te nemen voor transport naar binnen.
Elk hefluik vormt in gesloten stand de bovengeleiding voor de 
schuifdeuren en het kan pas geheven worden als alle deuren 
geheel in open stand vergrendeld zijn. Dat geldt ook voor de 
schuifdeuren, die niet gesloten kunnen worden voordat het 
hefluik in de gesloten positie is vergrendeld.
De vier schuifdeuren rijden over rails, welke op de halvloer, 
respectievelijk op het bovendek van de schipdeur zijn gemon
teerd. Middels geleidingen aan de onderkant van de hefluiken 
worden de deuren in de juiste stand gehouden, zonder hun bewe
ging te hinderen. Die geleiderails zijn naast het hefluik doorge
trokken om de deuren geheel naast de poortopening weg te 
kunnen schuiven.
Het eigen gewicht van iedere deur is ongeveer 6 ton. Daarom zijn

ze uitgerust met een elektrisch rijdwerk, waarvan de besturing 
mede in het systeem van de bewegings-beveiliging werd opge
nomen.
Alle deuren en luiken zijn zodanig ontworpen, dat de poort zelfs 
tijdens een storm nog goed gesloten kan worden. Gedacht werd 
hierbij aan bij onweer soms optredende windstoten. Van de poort 
in Marinedokloods I is inmiddels bekend dat zij ook bij sterke 
wind nog goed gebruikt kan worden, hetgeen vanzelfsprekend 
van grote betekenis is voor een vlotte bedrijfsvoering.
Een ander effect van de mechanische beweging, het snelle ope
nen en sluiten van de poort, is belangrijk voorde klimaatregeling 
in de hal. Immers, omdat de kopwand slechts kort geopend 
behoeft te zijn, wordt het tochtbezwaar sterk beperkt en blijft 
ongewenst warmteverlies uit de hal binnen aanvaardbare gren
zen. Bijgevolg blijft de hal goed op temperatuur, zonder een 
overmatige toevoeging van kunstmatige warmte.
Verder kunnen de kopwanden nog, als dat nodig is, in hun geheel 
opengezet worden, om frisse buitenlucht binnen te laten bij warm 
weer.
De staalconstructies van de beweegbare delen, die per kopwand 
een winddruk van bijna 65 ton moeten kunnen keren, zijn met 
dezelfde platen bekleed als waarmee ook de halwanden zijn 
afgewerkt, zodat ze daar in alle opzichten goed bij aansluiten. 
Die bekleding bestaat uit gegolfd staalplaat, fabrieksmatig voor
zien van een schuimlaag als warmte-isolatie en van de benodigde 
conserverings- en kleurlagen. De grootte van de op de bouw 
aangevoerde platen werd bepaald door het maximale oppervlak, 
dat zonder risico voor de monteurs op de steigers hanteerbaar 
was.
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. . . EN ZO IS HET GEWORDEN!
Marinedokloods II is de nieuwste aanwinst van K .M .S.. in welke 
zij gecompliceerde schepen kan bouwen van hoge kwaliteit, in 
werkomstandigheden die zijn opgevoerd tot een peil, dat in vele 
opzichten in deze tijd past.
Niet alleen kan het bouwen van de scheepsromp verhoudingsge
wijs makkelijk en nauwkeurig tot stand worden gebracht, maar 
ook de inbouw van gevoelige apparatuur kan op een juiste manier 
geschieden.
De daarvoor benodigde ventilatie, verwarming, verlichting, en 
dergelijke voorzieningen, die in de hal zijn aangebracht, dragen

ertoe bij, dat ook de mens in deze omgeving op een goede manier 
zijn werk kan verrichten.

Met de overdekte hellingen en de beide dokken beschikt de 
K .M .S. momenteel over beschutte scheepsbouwmogelijkheden, 
die tot de grootste ter wereld behoren.
Rest nog te vermelden, dat de plek, waarop de Marinedokloods
II. nu is verrezen, slechts op een steenworp afstand ligt van de 
plaats waar vier eeuwen geleden, op de open hellingen van de 
Werf der Admiraliteit, onze voorouders hun beroep in weer en 
wind moesten uitoefenen!

’Caribia Express’
First Polish-built cellular container carrier

In March o f this year, the Gdansk Shipyard launched the first 
cellular container carrier to be built in a Polish yard. The Yard has 
taken up the building of a series of such units for well-known 
owners from the Federal Republic of Germany, U.K. and Hol
land. The prototype unit is built on order to the Hapag Lloyd 
Company, under the supervision of Germanischer Lloyd.
The vessel is a single-screw cellular container carrier with a 
modem silhouette. She has one continuous deck and a short 
forecastle. Living, service and general accommodation is located 
in a seven-tier stern superstructure. The engine-room and reefer 
plant are also situated aft. The hull is divided into 10 compart
ments by nine bulkheads.
The unit is designed to carry 1,380 twenty-foot containers in four 
compartments and three tiers on deck without cranes.
In the holds, the containers will be carried in slideways (cellular 
system), constructions for strenghtening the hull and slideways 
being foreseen about mid-length o f each hold.
The vessel has longitudinal side bulkheads stretching along the 
length of the holds, from the double bottom to the upper deck. An 
alleyway separated from the side tanks runs along both sides of all 
holds under the upper deck. These alleyways will be used for the 
tank over-flow and de-aeration. All the holds are accessible from 
these alleyways.
The unit has three side holds, each to accommodate 20 contain
ers, the 4th reefer hold being capable of carrying 40 containers. 
She has been provided with active type stabilizers, suppressing 
70% o f the vessel’s heeling. On deck, there will be a 40-ton 
gantry crane with an outreach of 10 m, enabling loading and 
unloading without the use of port gear.
The vessel is designed to operate in both moderate and tropical

M/s Caribia Express, the first Polish-built cellular container 
carrier

climate zones between Europe, Australia and America, her tra
ding range being 14.500 miles.
The main particulars are as follows: length o.a. -2 0 3 .0  m; length
b.p. -  193.1 m; breadth -  30.8 m; depth to upper deck -  18.8 m; 
depth to first tweendeck -  15.6 m; depth to second tweendeck -
13.0 m; draught at load line -  10.0 m; moulded draught -  9.0 m. 
Deadweight capacity at draught of 10.0 m -  23,400 tons; displa
cement at a draught of 10.0 m -  37,500 GRT. The vessel is fitted 
with a H. Cegielski/Sulzer type direct reversible diesel engine 
developing 29,000 h.p. at 122 r.p.rn. to give her a speed of 22 
knots.
Accommodation is available for 37 members of crew and 13 
members of their families. The vessel will be commissioned by 
the end of this year.

NIEUWE UITGAVE

'M arine Engineer’s Guide to Fluid Flow’, door Peter G. Robin- 
son. Uitgave van Cornell Maritime Press, Inc., Cambridge, 
Maryland, U .S .A .. November 1975. Afm. 15 X  22,7 cm. 77 
blz. Prijs, ingenaaid $ 4 ,-

Het werkje is verschenen in een serie CPM Books on Marine 
Engineering als een hu Ipmiddel bij de voorbereiding voor de in de 
Verenigde Staten afgenomen examens voor scheepswerktuig- 
kundigen. De schrijver begint uitvoerig het gebruik van de reken- 
lineaal uit te leggen en gaat dan over tot de behandeling van de

elementaire begrippen als soortelijk gewicht, druk, manometers, 
venturimeters. gaswetten, opvoerhoogte, leidingweerstanden, 
viscositeit, etc.
Talrijke rekenvoorbeelden verduidelijken de tekst, die is afge
stemd op de beginnende student. Helaas is het geheel ingesteld op 
het gebruik van engelse (amerikaanse) eenheden. Toch kan het 
een nuttig hulpmiddel zijn, wanneer men zich in kort bestek wil 
oriënteren op het gebied van de stroming van vloeistoffen in 
leidingsystemen.
De prijs kan hierbij nauwelijks een bezwaar vormen.

J. N. J.



OFFICIËLE OPENING VAN HET NIEUWE FABRIEKSCOMPLEX VAN 
VAN DER HORST EUROPE B.V. TE ZWOLLE

Op maandag 12 april 1976 werd doorZ .K .H . Prins Bemhard het 
nieuwe fabriekscomplex van Van der Horst Europe B.V. 
geopend. Deze in 1933 opgerichte onderneming maakt sinds 
1968 deel uit van het in Birmingham gevestigde concern Uno- 
chrome International Ltd.
In Schip en W erf nr. 24-1974 blz. 499 werd aandacht geschonken 
aan de plannen voor de nieuwe fabriek, nadat op 13 augustus 
1973 het bedrijf door brand was verwoest. Toen kon melding 
worden gemaakt van de ondertekening van het contract voor de 
nieuwbouw, in maart 1974, terwijl toen werd gehoopt dat het 
bedrijf in het voorjaar van 1976 zou kunnen worden geopend. 
Deze hoop is in vervulling gegaan en Prins Bernhard opende de 
fabriek letterlijk door met een drukknop een toegangsdeur te 
bedienen, zie figuur 1.
Even tevoren was de Prins per helicopter aangekomen, waarbij 
de wervelende wentelwieken het stof hoog deden opwaaien tot in 
de feesttent die op zijn grondvesten stond te schudden, het erepo
dium omverbliezen en de hoedjes van de majorettes alsmede de 
kolbakken van de muziekanten over het terrein deden dwarrelen 
en ongetwijfeld de Prins, vanuit zijn helicopter daarop neerzien
de, een vrolijk ogenblik hebben gegeven.
Direct daarop werd een aantal gasten aan de Prins voorgesteld 
waarna toespraken werden gehouden door de heren P. A .D . Fen- 
ton, Algemeen Directeur van Van der Horst Europe B. V ., B. C. 
Owens, Voorzitter Unochrome International Ltd. en voorzitter 
van de Raad van Bestuur van Van der Horst Europe B .V ., A. 
Oolbekkink, directeuren A. Klaassen, lid van de ondernemings
raad en voorzitter personeelsvereniging van Van der Horst Eu
rope B.V.
Aan de toespraak van de heer Oolbekkink ontlenen wij de vol
gende, meest technisch-economische beschouwingen.

'Het is voor het eerst in de geschiedenis van ons bedrijf, dat nu 
bijna 40 jaar bestaat, dat wij in een nieuwe, eigen, aan onze be
hoefte aangepaste fabriek ons werk kunnen verrichten.
Echter diende ook met de samenleving en met de gemeenschap
pen rond de industrie, o f  meer bepaald in de omgeving van het 
bedrijf rekening te worden gehouden.

fig. 1 Prins Bemhard verricht de openingsceremonie. Rechts de heer A. 
Oolbekkink. directeur

Hinder en overlast aan omwonenden, te sterk ingrijpen in het 
landschap, aantasten van het milieu, luchtverontreiniging, zijn 
langzamerhand geladen begrippen geworden maar zijn au fond 
zaken waar grote aandacht aan moet worden geschonken bij al 
bestaande bedrijven maar zeker bij het nieuw opzetten van een 
bedrijf.
Wij zijn uiteraard met al deze begrippen tijdens de bouw en de 
inrichting van ons bedrijf geconfronteerd.
Ik geloof dat wij al met al kans hebben gezien een fabriek op te 
zetten die maar tot heel weinig overlast, in welke vorm dan ook, 
voor haar omgeving is hoewel wij door ons produkt gemakkelijk 
tot het geven van flinke overlast in staat zouden zijn, zonder alle 
maatregelen tot vermindering daarvan die nu zijn getroffen. 
Onze bijdrage aan de samenleving, in de vorm van onder andere 
werkgelegenheid, verwachten wij in de komende jaren nog te 
kunnen vergroten.
Wij hadden een personeelsbezetting ten tijde van de brand in 
1973 van circa 155 mensen. Deze is tot nu toe uitgebreid tot circa 
175 personen. Wij verwachtende komende jaren een nog verder 
gaande uitbreiding in verband met het aanpakken van nieuwe 
produkten en het uitbreiden van onze al bestaande markten, waar 
naar ons gevoel nog mogelijkheden genoeg liggen.
Ik ben van mening, dat ons bedrijf zich gespecialiseerd heeft en 
grotendeels bezighoud in een gebied dat eigenlijk pas de laatste 
jaren in veel grotere mate in de belangstelling is gekomen. Ik doel 
daarbij op het idee om veel meer dan vroeger geschikte onderde
len op te knappen, te repareren in plaats van ze als ze versleten 
zijn, weg te gooien.
Ik wil U daarvan graag een paar voorbeelden noemen: wij zijn 
vooral sinds de oorlog gespecialiseerd in het reconditioneren. het 
opnieuw tot standaardmaat terugbrengen van cilindcrvoeringen 
vooral van dieselmotoren. Dat betreft voeringen van circa 100 
mm diameter tot 1 meter diameter toe.
Vooral bij de grote voeringen is opvallend hoe w einigereigenlijk 
nodig is om een voering onbruikbaar te maken. Een gemiddelde 
voering van 750 mm diameter inwendig wordt afgekeurd en 
verschrot bij een slijtage van ongeveer 7-8 mm. op diameter. 
Deze slijtage vindt plaats hoofdzakelijk in het bovenste derde 
gedeelte van zo’n voering. Een dergelijke voering weegt tussen 
de 2.000 en 2.500 kg. Bij afkeur is het gewicht aan materiaal dat 
uit deze voering is weggesleten ca. 17 kg. Dat wil zeggen door 
een materiaalverlies van circa 0.7%  een cilindervoering die tus
sen de ƒ 7.000 en ƒ 25.000 kan kosten moet worden vervangen 
door een nieuwe voering. De oude voering moet dan via de 
oudijzerhandel worden afgevoerd, klein gemaakt, opnieuw wor
den gesmolten en in een gieterij worden gegoten. Hij moet daarna 
weer geheel in- en uitwendig worden bewerkt om weer bruikbaar 
te worden. U kunt zich voorstellen welke hoeveelheden energie, 
die wij zo graag willen besparen, hiermede gemoeid zijn. In ons 
bedrijf wordt een dergelijke voering weer naar de standaardmaat 
teruggebracht en is daarbij meteen voorzien van een slijtbesten- 
dige chroomlaag die de voering in wezen waardevoller maakt dan 
een nieuwe gietijzeren voering zonder die chroomlaag.
Dit gebeurt tegen een bedrag dat in het algemeen op 70-80% van 
de kosten van een nieuwe voering ligt maar het verbruik aan 
energie is bepaald veel lager dan wat wordt gebruikt om de 
voering opnieuw te gieten en te bewerken.



Kennelijk krijgen meer en meer eigenaren van dieselmotoren 
zowel in de scheepvaart als bij landgebruik het gevoel dat zij aan 
de recycling gedachte kunnen bijdragen.
Niet alleen versleten en beschadigde cilindervoeringen kunnen 
op deze wijze worden opgeknapt, ook andere onderdelen van 
motoren als krukassen, kruishoofden, kleppen, zuigers, lager- 
passingen van pomp- en turboblower assen enz. kunnen door 
middel van onze processen niet alleen weer voor gebruik geschikt 
gemaakt worden tegen lagere prijzen en met kortere levertijden 
dan nieuwe onderdelen, maar ze zijn dan ook meteen voorzien 
van een slijtbestendigeropppervlak zodat ze in wezen waardevol- 
ler zijn geworden dan een nieuw onderdeel vaak is.
De slijtbestendigheid van chroom speelt niet alleen een rol bij 
dieselmotoren en bij versleten onderdelen. Allerlei toepassingen 
vinden wij in de industrie als in hydraulische apparatuur, grote 
walsen voor de plastic, rubber, papier- en voedingsindustrie, 
matrijzen voor het vormen van kunststofonderdelen en in 
geweer- en kanonlopen van allerlei kaliber.
Daarbij worden niet alleen versleten of beschadigde onderdelen 
weer op maat gebracht, maar heel vaak worden ook nieuwe 
onderdelen direct van een chroomlaag voorzien om ze een lan
gere levensduur te geven door het verhogen van de slijtbesten
digheid en/of de corrosiebestendigheid.
Dat onze processen in deze markt aanslaan moge blijken uit het 
feit dat, hoewel de afgelopen jaren voor het bedrijfsleven als 
geheel bijzonder moeilijk waren, wij na de brand de toen optimis
tisch gestelde begrotingen die voorzagen in een redelijke uitbrei
ding van de markt hebben overschreden. Het aantal grote voerin
gen dat wij het afgelopen jaar hebben behandeld was ondanks de 
verhuizing die in dat jaar plaatsvond 650 stuks tegen 555 stuks in
1974. Het aantal kleine voeringen dat wij behandelden was in 
1975 4191 stuks tegen 4037 in 1974.
Onze afdeling waar voornamelijk werkstukken met industriële 
toepassing worden verchroomd, vergrootte haar omzet van 
ƒ 900.000 in 1973 tot ƒ 1.500.000 in 1974 en tot ƒ 2 .000.000 in
1975. Deze produktie-verhogingen zijn behaald onder de meest 
moeilijke omstandigheden.
In de meeste afdelingen is dit, gedurende circa driekwart jaa r nog 
in de oude fabriek, die veel te klein was, gebeurd en verder 
moesten alle afdelingen zoveel mogelijk doorproduceren terwijl 
ze verhuisd werden.
Ik geloof dat het juist is om ook nu mijn waardering uit te spreken 
voor de enorme inzet van ons gehele personeel en de wijze 
waarop zij alle problemen die ontstonden, deels door het werken

fig 2 Het nieuwe fabriekscomplex in Zwolle
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in een te kleine en oude fabriek, deels door de verhuizing van de 
verschillende afdelingen, hebben opgevangen en het hoofd ge
boden.
Het doel dat wij ons gesteld hebben is om in 1980 de volgende 
aantallen voeringen en andere werkstukken te kunnen behande
len:
grote voeringen (nieuw en gereconditioneerd) 1.000
kleine voeringen (idem) 5.250
kanonlopen 760
krukassen 50
ander scheepvaartwerk en industrieel werk ƒ 5.250.000
De omzettoename over de laatste boekjaren is geweest:
1969/70 5,1 miljoen
1970/71 5 miljoen
1971/72 5,4 miljoen
1972/73 6,4 miljoen
1973/74 6,1 miljoen (jaar van de brand)
1974/75 12 miljoen
1975/76 7,7 miljoen tot eind februari (hierin is de verhuizing 
geheel gevallen).
Wij hebben begroot dit boekjaar, ondanks de verhuizing, toch
12,5 miljoen omzet te hebben.
De totale omzet die wij in 1980 willen bereiken zal 26,5 miljoer 
gulden bedragen.
Het zal aan ons zelf liggen of wij deze cijfers waar zullen maker 
maar met een inzet zoals die tot nu toe door onze mensen is 
betracht moet dat lukken.
Wij stellen ons voor marktuitbreidingen te vinden in onze reeds 
bestaande produktie zoals voeringen e.d . maar daarnaast ook 
geheel nieuwe produktiewegen in te slaan en nieuwe markten te 
veroveren.
Nieuwe produktiewegen zijn het zelf gaan slijpen van krukassen 
het vervaardigen van nieuwe voeringen waarin wij vooral toe
komst zien in het gebruik van stalen voeringen in plaats var 
gietijzeren maar dan wel voorzien van een chroomlaag. 
Nieuwe markten zijn het M idden-Oosten waar nog een groo 
terrein braak ligt. het behandelen van lang werk waarvoor wij ni 
een bad hebben dat tot 18 meter lengte kan verchromen en he 
opnieuw opbouwen van een markt in het behandelen van walser 
waarvoor een bad gereed staat waarin walsen tot 6 meter lengte ei 
ruim 1.5 m. diameter kunnen worden verchroom d.’

Na de opening was er gelegenheid om de fabriek te bezichtigen. 
In de volgende figuren zijn enkele details weergegeven.
Figuur 2 toont het gehele fabriekscomplex.
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Figuur 3 toont een overzicht van afdeling I. waar het verijzerenen 
verchromen van voornamelijk grote voeringen (diameter boven 
450 mm) plaatsvindt.
Voor op de foto zijn twee van de drie in gebruik zijnde ijzerbaden 
zichtbaar. In elk bad kunnen 3 voeringen tegelijkertijd worden 
verijzerd. Ijzerlagen met een dikte van 5 mm behoren niet tot de 
uitzonderingen. Twee maal is in een voering een ijzerlaag van 20 
mm dikte aangebracht.
Rechts van de baden zijn de filterinstallaties aangebracht, waar
mee de ijzerbaden continu worden gefiltreerd. De capaciteit van 
deze installaties (een per bad) is de badinhoud per uur; de inhoud 
van deze baden is 32.000 liter elk.
Achter de ijzerbaden zijn de voorbehandelingsbaden van deze 
afdeling zichtbaar. De te verijzeren voeringen ondergaan een 
serie van in totaal 18 behandelingen (inclusief spoelen) om het te 
prepareren voor het ijzerbad om een goede hechting van de 
ijzerlaag te kunnen garanderen.
Verder naar achteren zijn een ontchroombad voor twee grote 
voeringen en drie chroombaden opgesteld. Twee van deze baden 
kunnen elk twee voeringen bevatten, een derde één. Er worden 
dus 5 grote voeringen tegelijkertijd verchroomd. Voor deze laat
ste baden is aan gelijkrichters een totaal stroomsterkte van ruim
120.000 amp. opgesteld. De twee grote chroombaden bevatten
32.000 liter chroomzuuroplossing elk.
Achter de verchroombaden zijn 3 hoonmachines opgesteld om de 
verschillende aangebrachte lagen op te bewerken. Elk van deze 
machines hoont tot een diameter van 1.100 mm; de slag van de 
grootste is 4 meter.
Vrijwel aan het einde van de hal staat de grote verticale boorma
chine waarop voeringen worden uitgeboord tot een lengte van 4,5 
meter en tot een diameter van 1.100 mm.
Links op de foto is tegen de kolommenrij een rij voeringen 
liggend zichtbaar. Hier worden de voeringen na elke behandeling 
geïnspecteerd en opgemeten. Direct daarachter bevindt zich de 
afdeling handslijperij waar vooral de uiteinden van de voeringen 
en de poortranden worden afgeslepen en afgerond, terwijl in deze 
afdeling ook de oliegroeven in de voeringen worden aan gebracht.

fig. 4

Figuur 4 geeft een goed beeld van het produkt waar Van der Horst 
Europe B. V. zich sinds de Tweede Wereldoorlog in heeft gespe
cialiseerd. Op de foto staan een aantal cilindervoeringen bestemd 
voor hoofdmotoren van schepen van 50.000 tot 150.000 ton 
afgebeeld.
De rij staande voeringen zijn nieuwe voeringen die zijn voorzien 
van een chroomlaag aan de binnenzijde om de slijtbestendigheid 
en daarmee de levensduur van deze voeringen te vergroten. Het

zijn Burmeister & Wain voeringen. De 6 stuks aan de linkerzijde 
hebben een boring van 740 m m , de 5 stuks ter rechterzijde 
hebben een boring van 620 mm.
In de rechter liggende rij liggen achtereenvolgens een gerecondi- 
tioneerde B&W 740 mm voering. 2 nieuwe Sulzer 760 mm 
voeringen en verder een aantal Stork, B& W en Sulzer voeringen. 
In het midden voor ligt een B&W dubbelwerkende 620 mm 
voering en links liggen Fiat en MAN voeringen. Rechts achter 
staan MAN en Doxford voeringen. De meeste van deze voerin
gen zijn gereconditioneerd, d .w .z . van binnen voorzien van een 
electrolytisch aangebrachte ijzerlaag om de slijtage ( vaak tot 8 
mm op diameter) op te vullen en daarna voorzien van een 
chroomlaag, waardoor zij beter slijtagebestendig zijn dan nieuwe 
voeringen.
W aar nodig is ook de buitenzijde van de voeringen gerepareerd, 
terwijl bij de Doxford voeringen de klepgaten zijn verbust. 
Van dit soort voeringen met afmetingen van de boring van 500 tot 
980 mm worden er jaarlijks ca. 650 behandeld, tegen prijzen die 
gemiddeld op 70% van die van nieuwe liggen.
Het T orus Krom e’ proces dat in deze voeringen wordt toegepast, 
heeft als bijkomend voordeel een betere spreiding van de smeer
olie, terwijl de porositeit als kleine smeeroliereservoirs werkt, 
waardoor de smering van deze voeringen aanzienlijk wordt ver
beterd.
Ca. 90% van dit soort voeringen wordt behandeld voor buiten
landse klanten met een totale omzet van bijna 7 miljoen gulden. 
Warmtescheuren in de voeringwanden kunnen worden gerepa
reerd met een koud procédé, waardoor veel voeringen kunnen 
worden gered, die anders zouden moeten worden verschrot. 
Alle voeringen worden door middel van magnetische scheurde- 
tectie op scheuren onderzocht en aan de rederijen wordt advies 
omtrent de toestand van de voeringen uitgebracht. Waar nodig en 
mogelijk wordt dan in overleg met de rederijen de wijze van 
reparatie overlegd.
Figuur 5 toont een van de onderdelen, waarin Van der Horst 
Europe B V. zich sedert een tiental jaren bezig is te specialiseren, 
krukassen. Deze voor de motor uiterst belangrijke onderdelen.

fig. 5

die tot de dynamisch zwaarst belaste onderdelen behoren, die in 
de techniek voorkomen (te zamen met kruishoofden, die een 
andere specialiteit van Van der Horst vormen) kunnen onderhe
vig zijn aan zowel gewone slijtage als beschadiging door uitlopen 
van de lagers, breken van drijfstangen, breken van lagerkopbou- 
ten etc.
Bij normale slijtage worden de hoofdtappen en krukpennen 
schoon geslepen tot alle sporen van slijtage zijn verdwenen en



daarna met chroom weer op overmaat gebracht. Door slijpen 
worden de verchroomde tappen en pennen dan weer op stan
daardmaat gebracht.
Bij beschadigingen waarbij vaak ook scheurtjes in de tappen 
en/of pennen ontstaan, worden de betreffende tappen zover on
dermaats geslepen: dat zij schoon zijn. Daar dan meestal dikkere 
lagen moeten worden aangebracht om de tap o f pen weer op maat 
te krijgen, wordt eerst een nikkellaag met een hardheid gelijk aan 
het basismateriaal en met grotere taaiheid opgebracht, die wordt 
nageslepen, waarna een chroomlaag wordt aangebracht, die 
eveneens wordt nageslepen.
Er wordt bij de behandeling van zowel krukassen als kruis
hoofden de uiterste zorg voor gedragen, dat de radii tussen tappen 
en wangen niet worden vernikkeld of verchroomd. Indien nood
zakelijk worden zij alleen maar schoongeslepen om deze plaat
sen, waar in een krukas in het algemeen de spanningsconcentra- 
ties optreden, zo min mogelijk te beroeren.
Met beide processen wordt een oppervlaktekwaliteit bereikt die 
onder normaal gebruik geen slijtage meer vertoont. Onder de 
juiste omstandigheden zal de krukas het zonder slijtage het leven 
van de motor uithouden.
Zoals vrijwel alle andere produkten die bij Van der Horst worden 
behandeld, komen ook krukassen van vrijwel de gehele wereld 
naar het bedrijf om te worden gereconditioneerd.
Figuur 6 toont een hoekje van het analytisch laboratorium en wel 
het zogenaamde ’natte’ gedeelte. Hier worden alle baden volgens 
een vast schema regelmatig op hun samenstelling gecontroleerd: 
chroombaden 3 keer per week, ijzer- en nikkelbaden een keer per 
week, terwijl de hulpbaden - afhankelijk van het type - eens per 
week tot eens per veertien dagen worden geanalyseerd.
In de meeste baden moet de concentratie van 4-6 componenten 
worden vastgesteld.
Tot het laboratorium behoort een ’droge’ afdeling waar balansen, 
Ph meter, colorimeter e.d . zijn opgesteld. Daarnaast is een gal
vanisch laboratorium gelegen waar research wordt verricht aan 
chroom-, nikkel- en ijzerbaden.
Hier wordt op het ogenblik gewerkt aan neerslagen die een

fig. 6
bepaald percentage niet-metallisch materiaal bevatten, zoals sili
cium carbide, aluminium oxyde, teflon deeltjes, grafiet e.d.
Er wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van legeringsbaden 
als chroom-molybdeen, nikkel-cobalt, chroom wolfram e.d. 
Onder het laboratorium valt ook een proefmotor waarin de lagen 
op hun slijtbestendigheid kunnen worden getest onder de condi
ties die in dieselmotoren optreden, nadat zij eerst op een in eigen 
bedrijf ontwikkelde en gebouwde slijtagebeproevingsmachine 
zijn beproefd. De testmotor is een 100 pk, 2 cilinder Bolnes 
kruishoofdmotor met een cilinderboring van 190 mm.
Door over een reeks van jaren de resultaten, verkregen in deze 
motor, te vergelijken met de resultaten die aan boord van schepen 
worden verkregen, is het mogelijk de uitslag van proeven met de 
proefmotor te extrapoleren naar grote motoren.
Wij hebben gemeend onze lezers met deze uitvoerige reportage 
enig inzicht te moeten geven in dit belangrijke bedrijf, dat mede 
voor de scheepsbouw en scheepvaart bedrijfstakken betekenis 
heeft. De gegevens bij de fo to’s werden door het bedrijf beschik
baar gesteld.

prof. ir. J .H . Krietemeijer

Delivery of O & K 12 700 tdw Container Carrier T h en ew b u iid in g o & k  Yard. n o . 712ms
Pelagos for Delfimar Inc., M onrovia, a 
company belonging to the group operated 
by Mr. Nicos Vemicos-Eugenides is the 
first of an order for two identical vessels tc 
leave the yard on her delivery trip in the 
Bay of Liibeck on the 20th M arch, 1976. 
The vessel has the following main data: 
length overall 144,0 m, moulded breadtf
21.5 m, height to first deck 11,1 m 
draught 8,3 m, container capacity 54 ' 
units 2 0 ', gross weight approx. 8100 t. 
The cargo gear consists o f two O&K 
electro-hydraulic single deck cranes o f 35 
t lifting capacity each and an outreach oi
25.5 m.
An O&K transverse thruster with a thrusl 
of 7.6  t ensures quick manoeuvring. 
With one 9630 HP main engine, make 
Blohm & Voss OEW -Pielstick, arranged 
for 16 hours unattended engine room , the 
vessel will reach a speed o f 18.0 knots. 
The vessel has been built to class GL + 
100 A E 4 +  MC 16/24 ’Container Ship’.
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Steunmaatregelen nationale scheepsbouw

De M inister van Economische Zaken, drs. R. F. M. Lubbers, 
heeft ten behoeve van de vergadering van de vaste Commissies 
voor Economische Zaken en voor Sociale Zaken van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal op 24 maart 1976 een notitie opge
steld inzake de scheepsbouw. De tekst van deze notitie volgt 
hieronder.
De wereldscheepsbouw staat voor een grote crisis, waarvan de 
gevolgen zich reeds doen gevoelen.
De oorzaak van deze crisis moet in de eerste plaats gezocht 
worden in de tankermarkt. Reeds in 1973 werd duidelijk dat in 
deze sector tengevolge van de hoge vrachtprijzen in de voor
gaande jaren veel te veel tonnage besteld werd. De olie-crisis 
heeft deze ontwikkeling nog eens terdege geaccentueerd. Ten
slotte heeft ook de slechte conjunctuur zijn invloed gehad op het 
energieverbruik met bijbehorende gevolgen voorde tankermarkt. 
De meest optimistische verwachtingen gaan er op het ogenblik 
van uit dat voor 1980 geen tankerorders van enige betekenis 
zullen worden geplaatst. Mocht de huidige conjunctuur zich nog 
een poosje voortzetten dan wordt het jaartal van meer pessimisti
sche prognoses, 1983 a 1985, waarschijnlijker. Als de conjunc
tuur aantrekt zal gedurende de eerstvolgende jaren geput kunnen 
worden uit de opgelegde tonnage. Een ongewisse factor is nog of 
het tot verdere grootscheepse annuleringen zal komen.
Ook op de andere scheepsbouwmarkten is het beeld niet roos
kleurig. Enerzijds is dat ook het gevolg van de ineenstorting van 
de tankerm arkt. Combined carriers zijn uitgeweken naar de droge 
ladingmarkt. Orders voor tankers zijn omgezet in orders voor 
bulkcarriers. Anderzijds speelt de conjunctuur ook hier een nega
tieve rol.
Van een opleving van de conjunctuur mag wat de scheepsbouw 
betreft niet veel verwacht worden. Op korte termijn heeft een 
dergelijke opleving, zoals uiteengezet, geen invloed op de tan
kermarkt. Uiteraard is er wel sprake van invloed op de overige 
markten. Het is echtereen illusie te menen dat de wereldscheeps- 
bouwcapaciteit ook maar bij benadering bezet zou kunnen wor
den door de orders uit de niet-tankersectoren.
Ter illustratie moge dienen dat volgens Lloyd’s Register zelfs per 
ultimo 1975 nog 67% van het wereldorderbestand uit tankers 
bestond. Dit bestand zal globaal genomen de eerstkomende twee 
jaren worden opgeleverd.
De conclusie uit dit alles is dat de wereldscheepsbouw rekening 
moet houden met een teruglopende bezettingsgraad.
Een globale capaciteitsbezetting gemeten in BRT van onder 50% 
lijkt een reële mogelijkheid gedurende een aantal jaren. Zelfs 
wanneer deze globale aanduiding te laag zou blijken, is er nog 
sprake van een zeer ernstige situatie. Meting in man-uren leidt tot 
wat hogere percentages omdat ’general cargo’ schepen meer 
man-uren vragen dan tankers.
Met opzet is in het voorgaande gesproken over een globale 
capaciteitsbezetting.
Toegespitst op individuele bedrijven wordt het beeld voor Neder
land niet beter. De werven met de meeste concurrentiekracht 
zullen waarschijnlijk een behoorlijke bezetting kunnen verwezen
lijken. Dit betekent dat bedrijven met een zwakker concurrentie
vermogen rekening moeten houden met een geringere bezetting 
dan het globale percentage aangeeft.
Vele van deze bedrijven zullen slechts met moeite het bestaan 
kunnen rekken, veelal met behulp van overheidssteun.

De voornaamste concurrentiepunten zijn prijs, levertijd en kwali
teit. Prijsconcurrentie is altijd een zwak punt geweest van de 
Nederlandse scheepsbouw. Levertijd daarentegen was een sterk 
punt, het is echter duidelijk dat de marktontwikkelingen dit 
argument zeer snel aan kracht doen inboeten. Het kwaliteitsar- 
gument alleen is van onvoldoende gewicht.
Bij dit alles komt nog dat natuurlijke evenwichten op de scheeps
bouwmarkten niet tot stand kunnen komen tengevolge van 
steunmaatregelen van de overheid.
De laatste jaren was hierin enige orde geschapen, vooral door 
afspraken van de scheepsbouwwerkgroep, de zgn. W orking 
Party 6, van de OESO. Het begint er op te gelijken dat deze 
afspraken ernstig bedreigd worden. Een aantal landen zijn name
lijk bezig zich in te dekken voor 1977 en zo mogelijk volgende 
jaren via een scherpe prijspolitiek. Hierbij moeten genoemd wor
den vooral Japan, maar ook Griekenland en Spanje. In de afgelo
pen maanden zijn order na order op deze wijze aan de West- 
europese dus ook aan de Nederlandse scheepsbouw voorbijge
gaan door prijsverschillen tussen 20 en 30% van de W esteuropese
c.q. Nederlandse kostprijs. Analyse van deze verschillen heeft, 
ook volgens de Europese Commissie, aangetoond dat hier van 
een reële prijsvorming geen sprake meer is.
Verder is bekend dat Italië en Engeland vergevorderd zijn met een 
steunprogramma voor hun scheepsbouw.
De vrees vooreen ongekende steunescalatie is, kortom, alleszins 
op zijn plaats.
Deze situatie is voor de Nederlandse scheepsbouw weinig minder 
dan desastreus, omdat de orderportefeuille korter is dan van 
verreweg de meeste andere scheepsbouwlanden, waardoor in 
Nederland reeds in 1976 ernstige problemen gaan optreden.
In de scheepsnieuwbouw werken in Nederland 20.000 a 25.000 
man. De werkgelegenheid van deze mensen wordt regelrecht 
bedreigd. In werkelijkheid zouden de gevolgen echter groter zijn 
omdat de reparatie en scheepsnieuwbouw vaak in één juridische 
eenheid zijn ondergebracht met alle gevolgen van dien en omdat 
ook diverse toeleveringsindustrieën ten gronde zouden gaan aan 
een verdwijnende scheepsnieuwbouw.
Het ligt voor de hand een oplossing van de problematiek eerst op 
het internationale vlak te zoeken. Op scheepvaartgebied is een 
aantal maatregelen mogelijk. Deze zijn echter voor de scheeps
bouw schadelijk op korte termijn (annuleringen), o f lossen voor 
de scheepsbouw niets op (oplegregelingen, vermindering van de 
produktiviteit bijv. door langzamer varen) o f zijn slechts margi
naal (verdergaande verschrotting).
Alleen invoering met terugwerkende kracht van een IMCO*- 
regeling dat waterballasttanks niet ook voor olievervoer worden 
gebruikt kan een substantieel effect hebben.
Internationale overeenstemming op deze punten lijkt trouwens op 
korte termijn niet waarschijnlijk, noch tussen reders nóch tussen 
regeringen.
Op scheepsbouwgebied zijn internationaal de mogelijkheden 
eveneens beperkt. Het enige dat echt zoden aan de dijk zou 
zetten, is een gereglementeerde capaciteitsvermindering, met 
name van de werven die grote tankers bouwen. De Japanners 
hebben als grootste scheepsbouwland beloofd ideëen op dit punt 
op tafel te leggen.

* Intergovemmental M aritime Consultative Organisation



Hoewel Japan, dat uiteraard zelf ook vooreen gigantische opgave 
staat, niet ongenegen lijkt maatregelen te overwegen, vrezen wij 
toch dat zij het uiteindelijk zullen laten aankomen op een ’cut- 
throat com petition'.
Hun huidige prijspolitiek wijst maar al te duidelijk in die richting. 
Wat dan nog rest is het vormen van een EEG-front. De vooruit
zichten hierop zijn ook niet best te noemen, vanwege de onder
linge tegenstellingen op scheepsbouwgebied. Eventuele EEG- 
maatregelen zouden kunnen bestaan uit:
1. scheepsbouwpolitieke maatregelen (bijv. afzetsteun verge
zeld van een herstructureringsplan);
2. scheepvaartpolitieke maatregelen (bijv. Europese rederssteun 
indien bouw op Europese werven, ladingreservering);
3. handelspolitieke maatregelen.
De onderlinge tegenstellingen maken 1. weinig waarschijnlijk, 
terwijl 3. zijn gevaarlijke kanten heeft. W ellicht zou 2. nog enige 
mogelijkheden bieden.
Zowel de Nederlandse scheepsbouwindustrie als Economische 
Zaken doen alles om in internationaal verband te komen tot een 
systeem van ’orderly m arketing’. De hoop op resultaten is ge
ring.
Men moet er daarom van uit gaan dat, zo goed en zo kwaad dat 
gaat, nationaal aan de scheepsbouwcrisis het hoofd zal moeten 
worden geboden. Uitgangspunt behoort daarbij te zijn dat een 
behoorlijk stuk scheepsbouwindustrie in Nederland wordt ge
handhaafd. Toch zal er niet aan te ontkomen zijn een stuk van de 
Nederlandse scheepsnieuwbouw af te bouwen.
De gedachten gaan uit naar een vermindering van de capaciteit 
gemeten in man-uren met 30%.
Het lijkt nuttig een aparte omscholingsregeling scheepsbouw  in 
het leven te roepen. In deze regeling zou veel nadruk moeten 
liggen op de bereidheid tot mobiliteit. Ook zouden mogelijkhe
den tot georganiseerde omscholing naar naburige bedrijven veel 
aandacht moeten krijgen.

Op het moment dat de operatie om de capaciteit tot 70% terug te 
brengen van start gaat, moet reeds de reële mogelijkheid geïndi
ceerd worden dat een verdere teruggang tot 50% allesbehalve 
uitgesloten is.
Indien dit inderdaad nodig mocht blijken dan zijn de gevolgen 
wellicht voor een deel op te vangen in het kader van de verruimde 
arbeidstijdverkorting. Een speciale regeling voor scheepsbouw  
lijkt dan nodig. Met name op het punt van de duur en de bijdrage 
van de overheid lijken speciale regelingen onvermijdelijk.

Het is duidelijk dat deze capaciteitsvermindering tot 70% niet 
zonder meer botweg over de gehele linie kan worden toegepast. 
Het is de kunst deze vermindering te bereiken dooreen herstruc
tureringsprogramma, waardoor de meest verouderde capaciteit 
(op de regionaal minst kwetsbare plekken bij voorkeur) wordt 
weggenomen, en voor de capaciteit die ook na 1980 de moeite 
waard is, voldoende bezetting te vinden.
Een andere belangrijke zaak is tussen Nederlandse werven te 
komen tot een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de orders 
die wel worden binnengehaald.
Dit kan worden bereikt dooreen systeem van markt afbakening en 
orderverdeling.

De genoemde maatregelen (capaciteitsvermindering, herstructu
rering, markt- en orderverdeling) kunnen met de meeste effectivi
teit ontworpen en ingevoerd worden in overleg tussen alle be
trokkenen (werkgevers, werknemers en overheid). Daartoe is aan 
werkgevers- en werknemersorganisaties het voorstel gedaan, na 
een hopelijk afrondende bespreking op 5 april, over te gaan tot het 
gezamenlijk oprichten van een ’Beleidscommissie Scheeps
bouw’.
Het doel dat met het oprichten van deze commissie voor ogen 
staat, laat zich het beste duidelijk maken door de voorgestelde 
'taak en werkwijze’ van de Beleidscommissie.

Series production of four 254 000 ton tankers for SNAM, Italy

The forerunner o f  a series o f  four 254 000 tons d.w . motor 
tankers for ’SNAM S.p. A .’ o fM ilan , part of the EN1 Group, has 
been delivered by the M onfalcone shipyard o f  Italcantieri S .p. A. 
Named Agip Campania, she has six centre tanks and 12 wing 
tanks for cargo and each o f the four ships will be propelled by a 
10-cylinder 1060 mm-bore diesel engine of 38 600 bhp and built 
by Grandi Motori Trieste.
The total cargo capacity is 312 000 m J and cargo is discharged by 
four 3 500 m3/h pumps, two of which are electrically driven and 
two by steam turbines. Special arrangements are made in the 
piping system so that loading and discharge o f cargo and ballast 
can be effected simultaneously. A cargo control room has conso
les with centralised control o f cargo pumps and cargo and ballast 
valves; it also has digital-type remote tank-level indicators with 
high- and low-level alarms. Cargo heating, tank ventilation, 
dehumidification and fire-fighting services are also controlled 
from this compartment.
Bridge control o f the machinery is provided so that the engine- 
room can be operated unmanned and is to the requirements of

Registro Italiano Navale and o f  the American Bureau of Ship
ping. With a length b.p. o f 330 70 m, a maximum breadth of 
5 1 8 1 m  and a depth of 25 60 m , the Agip Campania carries her 
deadweight o f 250 000 tons on a draught o f 19.98 m. A comple
ment of 44 is carried. The service speed is 16.4 knots.
Shortly before the ship was delivered the stern part of the third of 
the sisterships was launched from the conventional slipway in the 
Monfalcone yard; this is more than 90 m long and weighs about 
6 500 tons and after launching was towed into the yard’s drydock 
where other extensively outfitted prefabricated blocks will be 
connected. The stem portion is, o f course, the most difficult part 
of the ship to build and out-fit as it incorporates more curved 
plates and sections, also the engine-room equipped with main and 
auxiliary machinery, piping, ducts, gangways and so on. 
Following the launching of this extensively pre-equipped por
tion, the keel has been laid on the conventional slipway o f the last 
of the four sisterships, 254 000-ton tankers, for SNAM -  Yard 
No. 4313, the last o f a series o f eight such tankers ordered from 
Italcantieri and all sold to Italian owners.



Beleidscommissie scheepsbouw

De Minister van Economische Zaken, drs. R. F. M. Lubbers 
heeft, mede namens zijn ambtgenoot van Sociale Zaken drs. J. 
Boersma. aan de scheepsbouworganisaties en aan de vakvereni
gingen een voorstel doen toekomen voor taak en werkwijze van 
de te vormen beleidscommissie voor de scheepsbouw. In dit 
voorstel hebben de bewindslieden naar vermogen en naar beste 
weten rekening gehouden met de vragen die tijdens de bespreking 
op 18 maart 1976 door de verschillende organisaties zijn gesteld 
en de verzoeken om verduidelijking die bij die gelegenheid zijn 
gedaan.
De tekst van het voorstel luidt:
Beleidscommissie Scheepsbouw
/. Prealabelen
a. De beleidscommissie Scheepsbouw houdt zich in de eerste 
plaats bezig met de problematiek van de scheepsnieuwbouw 
(waaronder zo nodig bepaalde bagger- en off-shore-produkten). 
Deze problematiek wordt geplaatst in het kader van de totale 
scheepsbouw, waardoor reparatie alsook nauw aan de scheeps
bouw verbonden inleenbedrijven en onderaannemers in de be
schouwing worden betrokken, wanneer de problematiek van de 
scheepsnieuwbouw een directe en belangrijke invloed heeft op de 
werkgelegenheid en de continuïteit in genoemde verwante secto
ren.
Met de belangen van de toeleveringsindustrie zal in overeen
stemming met de afhankelijkheid van de scheepsbouw rekening 
worden gehouden.
b. Doel van de werkzaamheden van de Commissie is een gezon
de, rendabele scheepsbouwindustrie met geavanceerde produk- 
ten en produktietechnieken, die in de wereld goed kan concurre
ren.
c. Het uitgangspunt daarbij is het in zo groot mogelijke mate 
behouden van de werkgelegenheid in de Nederlandse scheeps
bouwindustrie.
d. De overheid richt de haar ten dienste staande instrumenten 
onder aanvulling met eventuele nieuwe instrumenten op de reali
sering van b e n e .
e. Wanneer het beleidsplan (zie punt II) naar de mening van de 
Commissie grotendeels is uitgevoerd, zal door de overheid en de 
organisaties een evaluatie van de werkzaamheden plaatsvinden 
waarbij de continuering van bepaalde taken van de Commissie 
bezien wordt.
Met het oog hierop zal in de Commissie ook een sociale en 
economische visie op lange termijn worden ontwikkeld en ge
tracht worden die met partijen overeen te komen. Op basis hier
van zal door de initiatiefnemers bepaald worden welke elementen 
zich lenen voor een meer structurele samenwerking.
II. Op basis van bestaande studies stelt de Stichting Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie (eventueel in samenwerking met het Ma- 
ritime Economie Research Centre) voor de Commissie ter beoor
deling een beknopte analyse op van de situatie in de (wereld) 
scheepsbouw.
De Commissie ontwerpt een beleidsplan waarin onder meer de 
volgende punten zijn opgenomen:
2.1 de omvang van de noodzakelijke structurele capaciteitsver
mindering van de Nederlandse scheepsbouw als geheel;
2.2 de omvang van de overcapaciteit waarvoor in de eerstko
mende jaren geen emplooi maar wel perspectief voor latere jaren 
aanwezig is;

2.3 een basisplan voor de herstructurering voor zover mogelijk 
verbijzonderd naar onder meer grootte en specialisatie van de 
werf en naar regio.
De Commissie verwerft voor het beleidsplan de instemming van 
de overheid en de betrokken werknemers- en werkgeversorgani
satie in de scheepsbouw.
III. Ten behoeve van de uitvoering van het plan stelt de Commis
sie een pakket van beleidsmaatregelen voor. betreffende onder 
andere:
3.1 capaciteitsafbouw en herstructerering;
3.2 marktafbakening en orderverdeling;
3.3 werkgelegenheid en sociale begeleiding. Hierbij zal de 
Commissie mede in de beschouwing betrekken reeds bestaande 
afspraken (rapport Winsemius, Overeenkomst Sociale Begelei
ding Herstructurering RSV).
Ter ondersteuning van dit beleid c.q. verwezenlijking stelt de 
Commissie passende overheidsmaatregelen voor, waarbij be
staande faciliteiten waar dat bevordelijk is voor het doel ofwel 
worden ingebouwd ofwel worden toegepast door de betrokken 
bewindsman na advisering van de Commissie.
Binnen het totale kader zal rekening worden gehouden met een te 
onderscheiden problematiek naar grote en kleine werven alsook 
naar regio gezien het karakter van de vraagstukken en de te 
nemen passende maatregelen.
IV. De Commissie doet voorstellen m .b.t. de toepassing van de 
beleidsmaatregelen als bedoeld onder III.
Hierbij wordt rekening gehouden zowel met de eigen verant
woordelijkheid als de draagkracht van de bedrijven.
De overheid maakt met de Commissie afspraken t.a.v . de uit
voering van bepaalde overheidsmaatregelen. Daarbij komen ook 
aan de orde de aan de steun te verbinden functionele voorwaarden 
ter verwezenlijking van het beleidsplan.
Deze voorwaarden kunnen onder andere betrekking hebben op:
-  (des) investeringen;
-  acquisitie;
-  orderverdeling;
-  marktafbakening;
-  sociaal beleid.
Gezorgd zal worden vooreen doelmatige afstemming van steun
maatregelen en voorwaarden.

Alhoewel de Commissie vanuit een planmatige visie zal werken, 
heeft zij nadrukkelijk tot taak om op zo kort mogelijke termijn 
concrete voorstellen te doen ten gunste van het behoud, voorzo
ver verantwoord, van reeds nu bedreigde arbeidsplaatsen in de 
scheepsbouw. Het is daarom noodzakelijk dat meldingen van 

.collectief ontslag aldaar aan vakorganisaties, één maand voor de 
indiening van de ontslagaanvrage, eveneens aan de Commissie 
ter advisering worden voorgelegd. Bijzondere aandacht zal 
daarbij worden besteed aan de positie van werknemers van in
leenbedrijven en onderaannemers.

V. Werkwijze
-  De communicatie met de achterban dient optimaal te kunnen 
functioneren. Openheid naarde achterban staat daarom centraal, 
ook al zullen de vergaderingen zelf niet openbaar zijn en kan naar 
gelang onderwerpen geheimhouding afgesproken worden.
-  de Commissie besluit tot haar standpuntbepaling zoveel moge-
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lijk bij unanimiteit, anders bij meerderheid van stemmen; iederlid 
en de voorzitter brengt een stem uit.

-  een lid dat zich dooreen dergelijk meerderheidsbesluit oneven
redig in de door hem vertegenwoordigde belangen acht geschaad, 
kan dit besluit gedurende een periode van 14 dagen doen opschor
ten, waarna het meerderheidsstandpunt alsmede een eventueel

alternatief voorstel van het opschortende lid na overleg met de 
voorzitter voor een definitieve standpuntbepaling wordt voorge
legd aan de Commissie;
-  uit de Commissie kunnen kleine commissies worden gevormd 
die belast zijn met de voorbereiding van het werk van de Com 
missie dan wel met een deel van de uitvoering.
— er worden vaste plaatsvervangende leden aangewezen.

DOXFORD INTRODUCE 3-CYLINDER ENGINE 
AND IMPROVED DESIGN FEATURES

Because of the increasing demand for ships of lower propulsive 
powers, Doxford Engines Ltd. have developed and are re
introducing 3-cylinder engines, but these will be turbocharged 
units capable of developing 9 000 bhp at about 155 - 160 r.p .m . 
Designated the 76J3 design this is an especially compact unit 
o f generally the same opposed-piston characteristics as the well 
established Doxford J series now being produced in three cylin
der sizes - 760 m m-bore, 670 mm and 580 ram, to cover a range 
of powers from 7 000 to 27 000 bhp.
There is a likelihood that a 3-cylinder, 670 mm-bore engine will 
also be produced but present intentions are to concentrate on the 
76JS3 which has a shortened upper stroke when compared with 
the usual 76J-engine series, with constant-pressure-charging 
which Doxford intend to introduce to all subsequent J-type engi
nes.
Almost 140 3-cylinder Doxford opposed-piston engines were 
built in various sizes between 1929 and 1961 and about half of 
this number are still in service. Generally they were installed in 
cargo ships but a few trawlers were also equipped with such 
engines then built as non-turbocharged units.
Manufactures of single-piston engines are reluctant to venture 
into the building o f 3-cylinder engines because of the out-of- 
balance forces which, however, prove no problem to opposed- 
piston units. In fact, comparison with a well known design of 
single-piston engine with four and five cylinders shows that the 
Doxford 3-cylinder engine is appreciably better.
With earlier 3-cylinder engines there was an inherent problem in 
ensuring satisfactory starting but for the newly introduced unit a

pneumatically operated ’starting assister’ has been designed to 
turn automatically the crankshaft to positions which ensure 
prompt starting for ahead or astern running.
The 3-cylinder version is now, therefore, the smallest in the 760 
mm-bore range o f Doxford engines now available in 3- to 
9-cylinder versions. It is o f standard design and offers shipow
ners the decided advantage of 9 000 bhp from only three cylinders 
with obvious savings in time, effort and maintenance. Large 
cylinders also tend to give somewhat lower specific fuel and 
lubricating oil consumption figures and the guaranteed figures for 
76JL3 engines are 150gr/bhp-hron 10 000 Kcal/kg fuel and 0,45 
gr/bhp-hr o f lubricating oil.

Short-stroke engines introduced
Another new development is the introduction of 76JS3 and other 
engines in the 760 mm-bore range with shorter piston strokes, if 
required. The shipowner has the choice o f the usual long-stroke 
engines or the short-stroke design of 3 000 bhp/cylinder 
(M .C .R .) at 155 r.p .m . and suitable for ships requiring a higher 
propeller speed. Piston heads, most of the bearing shells and 
many other parts are interchangeable between the short- and 
long-stroke 760 mm-bore engines.

Constant-pressure-charging
The 76J 3-cylinder engines will, like subsequent engines in the 
Doxford J series, be turbocharged on the constant-pressure prin
ciple. Earlyin 1975 Doxfords decided to redesign the J engine for 
constant-pressure-charging - a simple system which has also 
made possible higher specific outputs with safer margins in 
mechanical and thermal stresses. The 76J3 engine has only one 
turbocharger and this can be mounted on top, or if  preferred, at 
the end o f the engine.
Considerable interest in the Doxford 3-cylinder version has been 
shown by builders in Europe and the Far East o f standard cargo 
ships and by nations now building up their merchant fleets and 
requiring simple, easily maintained machinery.

OPLEVERING M.T.S. 
FORT COULONGE’

Het door de werf Van der Griessen-De 
Noord te Krimpen a.d. IJssel gebouwde 
m .t.s. Fort Coulonge (voor technische 
gegevens zie ’Schip en W erf’ no. 23 van 
1975, pag. 495) werd op 20 februari j.1. 
overgedragen aan de rederij, Canadian 
Pacific (Bermuda) Ltd.
Hiermede is de serie van 8 identieke sche
pen, door deze rederij bij Van der 
Griessen-De Noord in opdracht gegeven, 
afgesloten.

314
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Olievelden in de nabijheid van het vaste
land zijn gewoonlijk door pijpleidingen 
daarmee verbonden. Hoe groter de afstand 
van de kust, hoe voordeliger het transport 
per tanker wordt ten opzichte van dat per 
pijpleiding bij een gelijke jaarlijkse pro- 
duktie. Maar als op de olievindplaats dik
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golven, mist -  zal men de voorkeur geven 
aan een pijpleiding voor het vervoer van 
de olie, ook bij grotere afstanden tot het 
vasteland. Want als tankschepen gedu
rende lange perioden van slecht weer geen 
lading kunnen innemen, zijn zowel op zee 
als op het land grote opslagplaatsen on
ontbeerlijk. Het olieveld zou anders niet
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zeespiegel naar Firth Voe op Mainland, 
het grootste van de Shetland-eilanden, ge
voerd en vandaar verder naar Sullom Voe. 
Hier worden tünkdepots aangelegd en een 
haven waarin tankschepen tot 300 000 ton 
draagvermogen kunnen binnenlopen. Bo
vendien zal in Sullom Voe nog een tweede 
onderzeese pijpleiding eindigen, die in 
1978 klaar komt en dan olie uit de velden 
van Ninian en Heather zal aan voeren. Het 
Brent-systeem moet in de loop van 1977 
gereedkomen. Bovendien zal vanaf het 
olieveld Brent, waarop het Esso/Shell- 
consortium werkt, nog een gasleiding met 
een doorsnede van eveneens 90 cm over 
een afstand van bijna 450 km naar St.



De 'S em ac’ is een pijpenlegger van Exxon en enkele andere ondernem ingen voor het leggen van 
leidingen op de Noordzee. Het schip wordt in de Verenigde Staten gebouwd.

Fergus in Schotland worden aangelegd. 
De capaciteit ervan zal ruim 6 miljard m 3 
per jaar bedragen. Als deze leiding in 
1979/80 klaar zal zijn. kan alleen al het 
daardoor geleverde aardgas in 10 tot 15% 
van de Britse gasbehoefte voorzien.

Hoe wordt een pijpleiding gelegd?
Terwijl aanleg van een pijpleiding-geul 
over land in etappes van 15 tot 25 kilome
ter wordt uitgevoerd en de vorderingen 
van het werk ongeveer twee kilometer per 
dag bedragen, gaan de werkzaamheden 
van de geul van een onderzeese pijpleiding 
per circa 150 meter: dat is de lengte van 
het dek van de pijpenlegger. Op dit schip 
liggen de ongeveer 12 meter lange buizen 
opgeslagen. Aan land zijn ze al voorzien 
van een isolatielaag en een betonnen man
tel van 6 a 8 cm. De mantel heeft een 
tweeledig doel: hij maakt de pijpleiding 
zwaarder, zodat deze ondanks stromingen 
en opwaartse druk op de juiste plaats naar 
de zeebodem zinkt, en bovendien be
schermt hij de pijpleiding tegen eventuele 
beschadigingen, b.v. door de visserij. Op 
de pijpenlegger worden de buizen aan el
kaar gelast en worden de lasnaden nauw
keurig gecontroleerd voordat de leiding 
tot zinken wordt gebracht. Voor deze con
troles is geheel nieuwe apparatuur ont
wikkeld, die met een snelheid van ruim 
twee kilom eter per uur van lasnaad naar 
lasnaad door de pijpleiding gaat, waardoor 
in een minuut tijds een panorama-opname 
van 360° van een lasnaad kan worden ge
maakt. Vroeger duurde dit fotograferen 
met behulp van opnamen van-buiten-af

ongeveer 40 minuten; thans heeft men 
daar niet meer dan drie minuten voor no
dig. Van de pijpenlegger af zinken de aan 
elkaar gelaste buizen in een vele honder
den meters lange S-bocht naar de zeebo
dem.
Daarbij treedt, net als bij het van stapel 
lopen van een schip, een druk op waaraan 
de pijpleiding tijdens de exploitatie nooit 
meer zal worden blootgesteld. Een leiding 
die onbeschadigd de zeebodem bereikt en 
de vóór het in gebruik nemen voorge
schreven druk controle heeft doorstaan, 
kan als absoluut veilig worden be
schouwd.
Dat dit ook het geval is. bewijst de statis
tiek: hoewel bijna een vijfde van alle ter 
wereld gewonnen olie afkomstig is uit on
derzeese vindplaatsen, noemt de statistiek 
nooit pijpleidingen als oorzaak van veron
treiniging van de zee voor olie. Ook al 
liggen dergelijke pijpleidingen vaak bui
ten de territoriale wateren, toch moeten 
route, capaciteit en technische uitvoering 
worden goedgekeurd door de overheid. 
Een pijpenlegger, waarop zich gewoonlijk 
100 tot 130 man bevinden, wordt verge
zeld door een opm etingsschip, een be
voorradingsschip, verscheidene sleepbo
ten en lichters die nieuwe buizen van de 
kust naar de pijpenlegger brengen, een 
kleine onderzeeboot voor de controle van 
de buizen onder water en een lichter met 
een zogenaamde spuitslee. Op deze lichter 
staan sterke pompen die water onder hoge 
druk naar de sproeiers van deze spuitslee 
persen. De krachtige waterstralen uit de 
sproeiers van de slee maken een geul on

der de pijpleiding -  tussen de 1,20 en 3,50 
meter breed en tot 3 meter diep. De pijp
leiding zakt in deze geul, terwijl de na
tuurlijke stroming van het zeewater deze 
weer toedekt.

Goed ’bouw w eer’ is zeldzaam
W anneer een reparatie nodig is, kan men 
óf de pijpleiding naar de oppervlakte 
brengen, zoals bij het herstellen van een 
onderzeese kabel wel gebeurt, óf men laat 
de werkzaamheden door duikers op de 
zeebodem uitvoeren. Er is ook al onbe
mande, op afstand bestuurde reparatie- 
apparatuur in ontwikkeling. Het leggen 
van een onderzeese pijpleiding lijkt vol
gens deze beschrijving gemakkelijk en 
eenvoudig, maar het is een moeilijke, 
kostbare en tijdrovende onderneming. De 
pijpenleggers kunnen alleen werken zo
lang de golven niet hoger dan ongeveer 
vijf meter worden. Wordt de zee ruwer, 
dan moet het werk worden gestaakt. En 
ruw weer is op de Noordzee geen zeld
zaamheid. Er komen stormen voor met 
een snelheid van 200 km per uur; de gol
ven bereiken dan hoogten van 20 meter. 
Slechts gedurende drie maanden per jaar is 
er veilig ’bouwweer’. Daarom kunnen 
kleine vertragingen al leiden tot uitstel van 
de aanleg van een pijpleiding o f de bouw 
van een produktieplatform van bijna een 
heel jaar.
Zo heeft bijvoorbeeld het slechte weer in 
de winter van 1973/74 en in de zom er van 
1974 ertoe geleid dat de pijpleiding van 
het Ekofisk-veld naar Teesport niet eind 
1974 m aar pas in de herfst van 1975 in 
gebruik kon worden genomen. Ook het 
gereed komen van de pijpleiding van het 
Forties-veld naar Cruden Bay is ver
traagd.

Het alternatief: meereilanden voor 
tankschepen
Tot nu toe is alle olie die op de Noordzee 
wordt gewonnen -  op de olievelden Ar 
gyll, Dan en Ekofisk -  per tanker naar de 
kust gebracht. Voor een aantal kleinere 
olievelden zal dit ook zo blijven, omdat bi 
geringe hoeveelheden die men kan win 
nen, tankschepen economischer zijn dar 
pijpleidingen. De olie wordt dan uii 
kunstmatige, drijvende eilandjes -  eigen 
lijk grote meerboeien -  in de tankscheper 
gepompt. Op het Auk-veld, het eerst* 
olieveld dat het Esso/Shell-consortium oj 
de Noordzee ontdekte, is dat een staler 
boei, met de ballast mee 3000 ton zwaar 
en met acht ankers van elk 15 ton. Aan di 
eiland kunnen tankschepen tot 40 000 dw 
laden. Deze laadprocedure kan plaatsvin 
den tot golfhoogten van 3,70 meter
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windsnelheden van 50 km per uur en 
stromingen van 1,5 knoop. Het 74 meter 
hoge eiland, waarvan 22 meter boven het 
wateroppervlak uitsteekt, drijft in water 
van 85 meter diepte. Het bevat luchtreser
voirs en ruimten voor ballast, onderko
mens voor het onderhoudspersoneel en 
een landingsplaats voor helicopters.

Sinds 1964 is in de Noordzee ongeveer 35 
miljard gulden geïnvesteerd, en zijn er 
±800 boringen verricht, waardoor onge
veer 3 miljard ton aan oliereserves en 2400 
miljard nr' aan aardgasreserves zijn ont
dekt. Om het gestelde doel te bereiken: 
een jaarlijkse winning van 200 miljoen ton 
olie en 100 miljard m ' aardgas in het begin

van de jaren tachtig, moet nog 100 miljard 
gulden worden geïnvesteerd voor produk- 
tieplatforms en voor pijpleidingen die 
deze met het vasteland verbinden.

Overgenomen uit ’Essobron' -  januari 
1976

Bow thurster units for HMS ’Brecon’
when she is in service. Laying up of the hull has begun at the 
Woolston, Southampton, shipyard of the builders, VosperThor- 
nycroft Limited.

In the mould for HMS Brecon work proceeds on the bonding in of 
ducts for the bow thruster units, which will help to manoeuvre 
and position precisely the new mine countermeasures vessel

S. en W. -  43e jaargang no. 10 -  1976



& NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Notulen van de vergadering van de afdeling 
'R otterdam ', gehouden op donderdag 22 april 
1976, in de Clauszaal, 2e verdieping van het 
Groot hande Isgehou h •, Roti er dam .

Aanwezig 3 bestuursleden, 2 sprekers en 17 
leden.
Voorzitter: ir. G. Langelaar Gzn.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering d.d. 25 maart 
1976 (zie ’Schip en W erf' no. 8 van 16 april 
1976).
3. Herdenking overleden leden.
4. Voordracht.
Onderwerp: ’Productiebersturing met kosten
bewaking en eventuele computertoepassing’ , 
door ing. J, M. Sandwijk en ir. B. Tideman 
(Raadgevend Ingenieursbureau Sandwijk
B .V ., Haarlem).
5. Rondvraag.
6. Sluiting.
1) Om 20.00 uur opent de voorzitter de verga
dering met een woord van welkom, in het bij
zonder aan beide sprekers. De geringe opkomst 
is waarschijnlijk te wijten aan de datum zo vlak 
na de Paasdagen.
2) Daar Schip en W erf no. 8 later verschenen 
is dan aanvankelijk gedacht en de daarin gepu
bliceerde notulen van 25 tnaart 1976 nog niet 
door de leden gelezen kunnen zijn, stelt de 
voorzitter de behandeling hiervan uit tot de 
volgende vergadering.
De voorzitter attendeert de leden op het in S & 
W no. 7 vastgehechte formulier voor aanmel
ding tot bijwonen van de Algemene Ledenver
gadering. Van dit formulier zijn nog exem pla
ren ter tafel verkrijgbaar,
3) Staande worden de volgende overleden le
den herdacht:
E. W. Brakema, oud-technisch inspecteur 
Vereenigde Tankkustvaart. overleden op 24 
maart in de leeftijd van 76 jaar.
C. Slotboom , directeur Scheepssloperij ’De 
K oophandel', N ieuw-Lekkerland, overleden 
op 25 maart in de leeftijd van 66 jaar.
ir. J. G. V ierhout, oud-ingenieur Attaché au 
Service Technique du Bureau Veritas, overle
den 27 maart in de leeftijd van 89 jaar.
W. Vlaanderen Oldenzeel, oud-hoofdinge- 
nieur afd. TM- M otoren W erkspoor N .V ., 
Amsterdam, overleden op 31 maart in de 
leeftijd van 79 jaar.
4) Als eerste spreker houdt de heer ing. J. M. 
Sandwijk zijn voordracht, toegelicht met 
over-head geprojecteerde schem a’s, terwijl na 
de pauze een aanvulling op deze voordracht 
wordt gegeven door ir. B. Tideman.
Van de voordracht van ing. Sandwijk zal t.z .t. 
een publicatie in S & W verschijnen.
Om 22.30 uur is het einde van de voordrachten.

waarna door ir. W. van Marie enkele vragen 
worden gesteld die door ing. Sandwijk worden 
beantwoord.
De voorzitter bedankt beide sprekers voor hun 
inspanning om ons iets nieuws te vertellen over 
het onderwerp Productie-besturing en de aan
wezigen voor hun aandachtig gehoor. Met een 
applaus worden zijn woorden onderstreept.
5) Bij de rondvraag wordt door geen der aan
wezigen het woord verlangt.
6) Om 22.45 uur sluit de voorzitter de verga
dering.

Personalia

H. van der Sluis
De heer H. van der Sluis, tot voorheen lid van 
de directie van Croon & Co. te Rotterdam en 
directeur van Fri-jado te Prinsenbeek, is door 
de OGEM aangewezen als Managing Director 
OGEM Indonesian operations vooreen elektri- 
fikatie project.
Zijn adres in Indonesië wordt: P.O . Box 40 
KBY -  Barat, Jakarta -  Selatan.

Koninklijke onderscheidingen
Ter gelegenheid van de verjaardag van Hare 
Majesteit de Koningin zijn benoemd tot ridder 
in de orde van de Nederlandse Leeuw': 
ir. P. Blokland, hoofdingenieur-directeur bij 
de Rijkswaterstaat, drs. D. de Bruyne, lid van 
het presidium van de Raad van Beheer van 
Shell Petroleum NV en directeur van de NV 
Koninklijke Nederlandse Petroleum M aat
schappij.
jonkheer mr. E. O. .1. Sickinghe, voorzitter van 
de Raad van Bestuur van de Verenigde M achi
nefabrieken Stork NV,
ir. D. H. van der W erf, hoofdingenieur- 
directeur bij de Rijkswaterstaat.
Tot officier in de orde van Oranje-Nassau werd 
benoemd W. W olthers, inspecteur voor de 
scheepvaart.

Benoemd tot ridder in de orde van Oranje- 
Nassau:
W. Balvers, hoofdwerktuigkundige Shell Tan
kers BV,
J. C. Beijnon, gezagvoerder. Nederlandsche 
Scheepvaart Unie NV, S. P. T. Boksteijn. lid 
van de Raad van Bestuur van de Stichting Ne
derlandsche Particuliere Rijnvaart-Centrale, 
K . van der Linde, gezagvoerder ’Carebeka’ 
Transport (Rotterdam) BV.

Offshore sam enwerking van Schottel niet 
Stone M anganese Marine
Schottel te Den Haag en Stone M anganese M a
rine Londen gaan samenwerken in een nieuwe 
marketing maatschappij SS Offshore Thrusters 
B.V.
Schottel geldt als een belangrijke toeleveran

cier bij de bouw van vaartuigen en platforms, 
die gebruikt worden in de Offshore Industrie. 
In de laatste jaren zijn vele Schottel installaties 
toegepast voor de voortstuwing en besturing 
van boorschepen, booreilanden, kraanschepen 
en ander gespecialiseerd materiaal. Deze roer- 
propellers kenmerken zich door de mogelijk
heid de schroefstraal in het horizontale vlak 
360° te verdraaien, waardoor een uitmuntende 
m anoeuvreerbaarheid van het vaartuig wordt 
verkregen.
Stone Manganese Marine is één van de grootste 
fabrikanten van scheepsschroeven ter wereld 
en heeft in zijn leveringsprogram ma een uitge
breide reeks van verstelbare schroeven.
De combinatie van roerpropellers met verstel
bare schroeven beantwoordt in het bijzonder 
aan de eisen die de Offshore Industrie stelt voor 
de nieuwe generatie van boorschepen, die 
voorzien zijn van systemen voor het dynamisch 
positioneren van het vaartuig. De deelnemende 
maatschappijen, die beide een wereldnaam op 
hun gebied bezitten hebben daarom besloten 
hun gezamenlijke technisch en marktkennis 
onder te brengen in SS Offshore Thrusters 
B .V . Deze nieuwe maatschappij zal in staat 
zijn een complete reeks van uitvoeringen aan te 
bieden, die voldoet aan de specifieke eisen van 
de Offshore Industrie.
SS Offshore Thrusters B .V. zal gevestigd zijn 
ten kantore van Schottel-Nederland B .V ., Sa- 
tum usstraat 89, Den Haag.

Bekendmaking aan de Scheepvaart no. 
115/1976

(Wijziging Bekendmaking no. 105/1975 betref
fende ehem icaliëntankers)

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, 
Overwegende:
dat de M aritieme V eiligheidscomm issie van de 
Intergouvernementele M aritieme Consulta
tieve O rganisatie (IMCO) in haar 33e zitting 
van 26 september 1975 een vijfde wijziging van 
de 'Code for the Construction and Equipment 
for ships carrying Dangerous Chemicals in 
B ulk’ heeft goedgekeurd;
G elet op:
het bepaalde in artikel 53, derde en vierde lid. 
van het Schepenbesluit 1965:
M aakt bekend:
dat in de Bekendmaking aan de Scheepvaart 
no. 105/1975 van I februari 1975 (Chemica- 
liëntankers) de navolgende wijzigingen dienen 
te worden aangebracht:
1. het gestelde onder ’gelet o p ’ wordt gelezen: 
het bepaalde in artikel 53, derde en vierde lid, 
van het Schepenbesluit 1965;
2. aan paragraaf 1.2 van de bijlage wordt het 
volgende toegevoegd:
1.2.12. W aar in deze bijlage wordt verwezen
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naar een bepaalde paragraaf, zijn ook alle voor
schriften van de sub-paragrafen met dezelfde 
beginaanduiding van toepassing.
3. in paragraaf 2 .1 3 .1 van de bijlage vervallen 
de laatste twee volzinnen.
4. in paragraaf 3 .10 van de bijlage vervalt aan 
het einde de punt en wordt toegevoegd:
met dien verstande dat een open peilsysteem 
dan w'el een peilpijp alleen kan worden toege
staan indien:
(i) een open ontluchtingsleiding is toegestaan, 
dan wel
(ii) middelen zijn aangebracht om de druk in de 
tank af te laten voordat de peilinrichting wordt 
gebruikt.
5. in hoofdstuk VI van de bijlage wordt in 
kolom j. van de tabel (bijzondere eisen) bij 
kaliloog en natronloog achter '4 .1 2 .1 .’ toege
voegd:
koper en brons mogen worden toegepast.
6. het overzicht in hoofdstuk VII van de bij
lage (stoffen waarop de bekendmaking niet van 
toepassing is) wordt aangevuld met: 
diphenylether
dicyclopentadiëne
dioctylftalaat
ethylbenzeen
melkzuur
methyl amyl keton 
alfa-pinene
tricresylfosfaat (m inder dan 1% ortho-isomeer 
bevattend)
1.2.4. trimethylbenzeen 
trixylonylfosfaat
ureum ammoniumnitraat oplossing 
ureum ammoniumfosfaat oplossing 
en worden in dit overzicht de navolgende 
stofaanduidingen gewijzigd: 
heptanol-n in: heptanol -  alle isomeren; 
octanol-iso in: octanol -  alle isomeren.

’s-Gravenhage, 17 maart 1976, Het hoofd van 
de Scheepvaartinspectie voom oem d,
J. F. van Doom

Nederlands Instituut voor Industriële Lij
men
In Amsterdam is het Nederlands Instituut voor 
Industriële Lijmen -  het Nivil -  opgericht. 
Het Nivil is een onafhankelijk instituut, dat 
zich ten doel stelt om te adviseren over het 
juiste gebruik van strukturele metaallijmen, 
over de hieraan verbonden technieken en de 
toepassingen van deze lijmtechnieken. 
Daarnaast kan het Nivil helpen bij het kiezen 
van de juiste lijmsoort voor een bepaald pro
ject, waarbij het Instituut zich bepaalt tot op de 
nederlandse markt te verkrijgen lijmen.
Een belangrijk deel van de nederlandse indus
trie is wat betreft kennis en toepassing van 
strukturele metaallijmen in een vicieuze cirkel 
terechtgekomen. Men heeft weinig inzicht in 
de mogelijkheden van strukturele metaallij
men, er is geen geld en er zijn geen mensen 
voor research en daardoor blijft er een gebrek 
aan inzicht bestaan.
Het Nivil kan deze vicieuze cirkel doorbreken. 
Het instituut heeft wèl de kennis van zaken en 
de mogelijkheden, om vast te stellen of het

gebruik van strukturele metaallijmen doelma
tig kan werken.
Wie meer wil weten over het Nivil en haar 
w erkzaamheden, kan de zojuist verschenen 
folder 'O ver strukturele metaallijmen en wat 
daar zoal aan vast zit' aanvragen bij:
Nivil B .V ., Koninginneweg 53. Amsterdam 
1007. tel. 020-794084.

Orderportefeuille van 'B olnes’ Motorenfa- 
briek goed gevuld
'B olnes' M otorenfabriek B .V . te Krimpen aan 
de Lek heeft de laatste tijd een groot aantal 
opdrachten ontvangen. Het gaat hier om 39 
dieselmotoren met een totaal vermogen van 
61.350 p.k. De totale waarde bedraagt 
ƒ  17.000.000,-.
Van deze opdrachten maakt de motor van het 
type V-DNL 150/600. welke in 1973 op de 
markt geïntroduceerd werd. een belangrijk deel 
uit.
Een groot aantal motoren is bestemd voor de 
baggerwereld.
Eén van de laatste opdrachten welke 'B olnes’ 
kon boeken houdt in de levering van voortstu- 
wingsmotoren voor twee nieuw te bouwen be
voorradingsschepen.
Een deel van de in opdracht zijnde ’Bolnes’ 
Dieselmotoren zal gebouwd en beproefd wor
den in de momenteel in aanbouw zijnde monta
gehal, waarvoor op 30 januari jl. de eerste paal 
werd geslagen.

Tewaterlatingen
Op 15 apri 1 1976 is met goed gevolg tewaterge- 
laten de sleephopperzuiger Kasai. orderno. 
10251 van ICH De Klop B.V. te Sliedrecht. 
bestemd voor de Régie des Voies Maritiemes te 
K inshasha, Zaire.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 82 m .. breedte 
14 m ., holte 6 m.
In dit schip worden de volgende motoren geïn
stalleerd:
-  twee 2-tact, enkelwerkende BOLNES- 
motoren van het type 9 DNL 150/600 elk met 
een vermogen een 1350 pk bij 600 omw/min:
-  twee ABC-motoren van het type 6 DX elk 
met een vermogen van 450 pk bij 750 
omw/m in.
De sleephopperzuiger Kasai wordt gebouwd 
onder toezicht van BUREAU VERITAS voor 
de klasse: I 3/3 I ► f'Dragueporteusedcdéblais
-  Haute mer.

Verkochte schepen

Via bemiddeling van Supervision Shipping & 
Trading Com pany, Rotterdam, is de turbine- 
tanker A vedrecht eigendom van Scheepvaart 
Mij. Avedrecht N .V ., W illemstad, Curaçao 
verkocht naar Panama, draagvermogen 54.399 
ton. gebouwd in 1963 doorN .V . Wilton Feije- 
noord te Schiedam en uitgerust met een 
turbine-installatie van 17.600 pk.
Het schip is inmiddels te Delfzijl aan de nieuwe 
eigenaar overgedragen en herdoopt in Southern 
Cross.

TECHNISCHE INFORMATIE

Atlas Copco gereedschapkast voor zeesche
pen
In verband met de sterke uitbreiding van pers- 
luchtgereedschap aan boord van schepen en op 
booreilanden heeft Atlas Copco een speciale 
gereedschapkast ontwikkeld waarin al het no
dige gereedschap goed en overzichtelijk kan 
worden opgeborgen.
Deze kast van 100 x 70 x  70 cm , type TMC 
717. is voorzien van zeven laden. Hierin zijn de 
persluchtgereedschappen groepsgewijs onder
gebracht. Er is speciale aandacht geschonken 
aan de samenstelling van de inhoud, vooral wat 
betreft de nodige reservedelen. Dit is van zeer 
groot belang omdat zeeschepen nog steeds vrij 
langdurige perioden op zichzelf zijn aangewe
zen. Aan de wal kan steeds op een uitgebreid 
service-net worden teruggevallen. Dat is niet 
mogelijk op de Atlantische of Stille Oceaan. 
Nog steeds zijn de bemanningen daar aange
wezen op eigen voorraden.
De gereedschapkast bevat o .a .: persluchttakel, 
pneumatische bikham er, slijpmachine, 
schuurmachines en spuitpistool. Daarnaast de 
nodige slijpschijven, schuur- en lïberschrijven, 
doorslijpschijven, staalborstels, doppen en ver
lengstukken voor slagmoersleutels, stukken 
persluchtslang, mondstukken, enz.

Flame-Tanier explosieveilige schenk- en 
voorraadkannen
De opslag van kleinere hoeveelheden brand
bare en explosieve vloeistoffen vindt vaak 
plaats op onverantwoorde wijze. Bij gebrek aan 
beter worden hiervoor vaak blikken of (plastic) 
jerrycans gebruikt, waardoor het gevaar voor 
brand of ontploffingen doorlopend aanwezig 
is.
In de V .S. is deze zaak duidelijk vastgelegd en 
aan strenge regels gebonden, mede in het kader 
van de veiligheidswet (OSHA). Groeneveld -  
Dordrecht B.V. brengt thans een serie brand
en explosieveilige opslag- en vulkannen op de 
markt, die geheel voldoen aan de strenge Ame
rikaanse eisen.
Onder het merk Flam e-Tamer worden deze 
kannen in diverse maten geleverd. Iedere kan 
heeft een individueel num m er en is geregis
treerd door U nderwriter’s Laboratories, het 
onafhankelijke keuringsinstituut in de V .S.

25 jaar duplexsystem en
Duplexsystemen (thermisch verzinken plus 
een verflaag of verflagen) hebben zich in de 
afgelopen 25 jaren spectaculair ontwikkeld. 
Door het synergistisch effect van duplexsyste
men kan een bescherm ingsduur worden be
reikt. die 20-25 jaren bedraagt, zonder tussen
tijdse onderhoudsbeurten.
Bij talrijke industrieobjecten is de gebruiksduur 
ook 20-25 jaar.
Tegenwoordig staan meerdere speciale verfty- 
pen ter beschikking, die rechtstreeks een per
manent op nieuwe thermisch verzinkte staal- 
oppervlakken hechten. Dergelijke verven wor
den thans door verscheidene verzinkerijen ge
bezigd. Direct nadat de verzinkte objecten uit



het zinkbad zijn gehaald en aan de lucht zijn 
gekoeld wordt dan zulk een speciale verflaag 
gespoten.
De ontwikkelingsgeschiedenis tot en met de 
laatste vindingen is uitvoerig beschreven in een 
artikel ’25 Jahre Duplexsysteme’ door Ing. J.
F. H. van Eijnsbergcn, gepubliceerd in 'M e- 
ta ll’.

Lezers van dit blad. die belangstelling voor dit 
artikel hebben, kunnen een kosteloze overdruk 
aanvragen bij de administratie van de Stichting 
Doelmatig Verzinken, W eissenbruchstraat 
I 15, Den Haag, tel. (070) 245964.

S .S . ’Venassa'
Van de 35 000 ton metende ex Shell-tankers.s. 
Venassa wordt door Boele's Scheepswerven en 
Machinefabriek B.V. te Bolnes een drijvend 
dok gemaakt.
Dit dok is bestemd voor Scheepsreparatiebe- 
drijf De Jong B .V . te Schiedam , een tot de 
Boele Groep behorende onderneming. Het is 
speciaal geschikt voor diep stekende schepen. 
De afmetingen bedragen: 
lengte over alles 103,50 m, breedte uitwendig 
26,40 m .. breedte inwendig 19,40 m ., diep
gang boven de kielblokken 7,00 m.

Zink: Onbekend en onbemind?
Om m eer bekendheid te geven aan de vele 
facetten van zink, heeft het Informatiecentrum 
voor Zink een handboek over dit metaal uitge
bracht.
Het beoogt, speciaal voor technische mensen, 
een inzicht te geven in de fabricage en de vele, 
vaak verborgen, toepassingen van zink.
De grote ‘consum enten’ van zink zijn echter 
staal, ter voorkoming van corrosie en koper, 
waarvan met zink messing wordt gemaakt.

De vele mogelijkheden om door middel van 
zink staal te beschermen krijgen de aandacht: 
thermisch verzinken, eleetrolytisch verzinken 
(galvaniseren), sherardiseren, metaalspuiten, 
zinkstofgrondverven, opofferingsanodes.
De onderwerpen zijn door verschillende au
teurs, specialisten op hun gebied, behandeld. 
Dit heeft uiteraard tot verschillen per onder
werp in diepgang en stijl geleid hetgeen wel de 
levendigheid van de inhoud ten goede is geko
men.
Het boekje van 100 pagina 's is tegen verzend
kosten verkrijgbaar bij het Informatiecentrum 
voor Zink, p/a Billiton Elzet B .V .. Postbus 
190, Den Haag.

Scheepsbouweom m issie voor driekwart be
zet
De industriebonden van NVV en NKV hebben 
definitief bepaald wie er zitting gaat nemen in 
de ‘commissie Moeilijke Jaren Scheepsbouw’ . 
Voor het NVV wordt dat bondssecretaris W. 
A. W amsteeker, voor het NKV districtsbe- 
stuurder J. Janmaat.
Bij de Industriebond CNV staat hoofdbestuur
der P. J. Nieuw land op de nominatie met als 
plaatsvervanger bondsbestuurderL. F. Laurier 
van de Unie BLHP.

De werkgeversorganisatie Cebosine heeft twee 
zetels in de commissie MJS. Daarop zullen 
plaatsnemen de hoofdbestuursleden ir A. Stik
ker (voorzitter van Cebosine en president van 
Rijn Schelde Verolme) en ir. D. van den Berg 
(directeur van Niehuis en Van den Berg). Als 
plaatsvervangers heeft de Cebosine aangewe
zen mr F. H. F. Oldewelt (directeur Cebosine) 
en J. U. Smit (directeur van Van der Giessen- 
De Noord).

Ook de scheepsbouw vereniging ‘Hoogezand’ 
in Groningen heeft haar keus gemaakt. Na
mens de Groninger werkgevers komt ir F. Smit 
in de commissie. Hij is directeur van de 
scheepswerf E. J. Smit en Zn. in W esterbroek 
Als plaatsvervanger heeft Hoogezand haar 
voorzitter G. W estra aangewezen (directeur 
van de werf Appingedam Niestem-Delfzijl). 
Wie er zitting gaat nemen in de commissie 
namens de overheid is nog niet bekend. Vol
gens directeur-generaal J. A. M. Molkenboer 
van het ministerie van Economische Zaken is 
het overleg nog gaande tussen de drie m iniste
ries.
Voor Economische Zaken is één zetel gereser
veerd, evenals voor de ministeries van Sociale 
Zaken en Verkeer en W aterstaat.

Hong Kong is een van de drukste container
havens ter wereld
Hong Kong is in vier jaar tijd uitgegroeid tot 
één van de grootste container-havens ter we
reld.
Er werden 802.000 T E U ’s verscheept (TEU is 
de internationale aanduiding voor een gemid
delde containerinhoud)
Hong Kong is thans de vierde containerhaven 
ter wereld, na New York (1,8 miljoen T E U ’s), 
Rotterdam (940 000.T E U ’s) en Kobe 
(840 OOO.TEU’s).
Ondanks de economische teruggang in 1975 
nam de verscheping in en uit Hong Kong per 
container toe met 10 procent ten opzichte van 
het jaar 1974.

Vorig jaa r werd 43 procent van alle afgehan
delde vracht getransporteerd in containers, 
terwijl van alle verscheepte vracht 53 procent 
in containers vervoerd werd. Dit percentage 
lag op sommige drukke routes echter veel ho
ger. Hong Kong heeft nu vier containerhavens, 
waarvan Kwai Chung met vier dokken de 
grootste is.
Aan het eind van dit jaa r zal deze haven geheel 
klaar zijn en een capaciteit van 1,3 miljoen 
TEU ’s per jaar kunnen afhandelen.

Shipbuilding industry statistics
The Shipbuilders and Repairers National As
sociation announce that during the first quarter 
o f 1976 British shipbuilding firms secured or
ders for 14 merchant ships of 56.000 compen
sated tons (51,600 tons gross) compared with 
14 ships of 37,700 compensated tons in the first 
three months o f 1975. Ships for overseas regi
stration accounted for 83.3 per cent, o f the 
compensated tonnage booked during the first 
quarter of this year.

The industry’s total order book (excluding na
val work) on March 31, 1976. stood at 235 
ships of 2 ,265.000 compensated tons 
(3.955.000 tons gross) with an estim ated cur
rent value of £1.048 million. The tonnage was 
divided between 159 ships of 1,574.000 com
pensated tons valued at £ 705 million, for regi
stration in Great Britain and Northern Ireland, 
and 76 ships o f 691,000 compensated tons,
30.5 per cent, o f all compensated tonnage on 
order (26.3 per cent, of gross tonnage) valued 
at £ 343 million for registration overseas.
A year ago, the total order book comprised 358 
ships, o f 3 ,199,000 compensated tons 
(5,963,000 tons gross), valued at £ 1,383 mil
lion, 30.3 per cent, o f compensated tonnage 
(25.4 per cent, o f gross tonnage) being for 
overseas registration. In terms o f gross tonna
ge, new contracts booked by British shipyards 
in the first quarter of this year were more than 
double the total for the corresponding period of
1975. However, encouraging though this is. 
most of the orders were placed with two or 
three yards, and are in any event well below the 
volume o f work required to maintain full em
ployment in the industry.

Generally, the situation in shipbuilding re
mains the same with significant overcapacity 
on a global scale. While there have been inter
national discussions on reducing this overca
pacity, there are no immediate solutions in 
sight. It is therefore of importance that the 
Government should take whatever steps it can 
to support the efforts being made by the indus
try to secure more orders in the very near futu
re. The extension of the inflation insurance 
scheme to cover home contracts is a welcome 
step in this direction.

Meer credietgaranties van de overheid voor 
Zweedse Scheepsbouw
In een regeringsnota, die op 9 maart jl. werd 
gepresenteerd, wordt voorgesteld dat de 
nieuwe credietgaranties van de overheid voor 
de scheepsbouwindustrie in Zweden tot eind 
1978 worden opgevoerd tot 12.900 milj. kr. 
Samen met reeds eerder goedgekeurde garan
ties zou naar verluidt tegen eind 1978 een totaal 
aan credietgaranties kunnen worden bereikt 
van 17.500 milj. kr.

Volgens het voorstel zou het garantie-systeem 
tijdelijk in die zin worden uitgebreid dat het ook 
de financiering zal gaan omvatten voor sche
pen die voorlopig moeten worden opgelegd. 
Het doel van deze financiële ondersteuning is -  
zo wordt in het voorstel omschreven -  om in de 
huidige marktsituatie de voorwaarden te 
scheppen voor een aanpassing van de Zweedse 
scheepsbouw-industrie aan een lager 
produktie-niveau. Naar wordt medegedeeld 
zijn de bedrijven accoord gegaan met een ge
leidelijke vermindering van het produktie- 
volume gedurende de eerstkomende jaren. 
Een en ander houdt ook in dat het totale aantal 
arbeidsplaatsen op de grootste werven tegen 
eind 1978 zal zijn verminderd met ongeveer 
30%.


