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Vervoersevenwicht nog steeds gestoord

Fearniey & Egers, het bekende Noorse 
makelaarsbureau, is tot de onrustbarende 
ontdekking gekomen, dat de vloot voor 
het vervoer van droge en vloeibare massa- 
ladingen nog altijd aan het groeien is ter
wijl het aanbod van lading aan de magere 
kant blijft. Bij het begin van dit jaar had de 
wereld de beschikking over 7262 van 
zulke schepen, die samen 483,9 miljoen 
deadweight vertegenwoordigen; een jaar 
geleden waren er 7034 schepen van 440,8 
miljoen ton. Een stijging van tien procent 
in tonnage is iets waar de wereld niet oin 
verlegen zit en het is duidelijk, dat alle 
maatregelen die sinds het begin van de 
depressie zijn genomen om de verdere 
groei af te remmen, nog altijd niet vol
doende zijn geweest om het ’wereldschip’ 
in zijn achteruit te krijgen.

Toch zijn sommige elementen in deze af
remming indrukwekkend: in 1973 werd 
voor 124,1 miljoen ton deadweight aan 
nieuwe tankertonnage besteld; in 1976 
hadden de contracten voor tankemieuw- 
bouw betrekking op nog geen twee mil
joen ton. De met dit gebrek aan evenwicht 
nauw samenhangende positie van de 
scheepsbouwindustrie blijft inmiddels 
zorgwekkend. In de toelichting op het 
jaarverslag van de W estduitse scheeps- 
bouwvereniging heeft dr. Werner Bartels 
gezegd, dat pas in 1980 het dieptepunt in 
de recessie zal worden gepasseerd. Vóór 
1984 behoeft men zelfs niet te rekenen op 
een situatie waarvoor het voor de werven 
over het algemeen weer lucratief gaat 
worden om zaken te doen. In Groot Brit- 
tannië, waar de gezamenlijke werven toch 
altijd nog werk kunnen verrichten aan 195

koopvaardijschepen van totaal 2,7 miljoen 
brt, is de situatie eveneens verder aan het 
verslechteren. De Shipbuildersand Repai- 
rers National Association zegt, dat er nog 
immer meer schepen worden afgeleverd 
dan dat er nieuwe bijkomen.
Wat de werven natuurlijk ook flink tegen 
zit is de omstandigheid, dat de meest in
grijpende vlootvemieuwingen of 
uitbreidingen zo’n tien jaar geleden zijn 
ingezet en tot rond het uitbreken van de 
crisis vaart hebben gekregen. Voordat er 
weer op grootscheepse schaal moet wor
den bijgebouwd, zullen er vele jaren zijn 
verstreken. Om maar enkele voorbeelden 
te noemen: in het Verre Oosten is het be
stand aan volcontainerschepen nu nage
noeg voltooid: de drie grote redersconsor- 
tia hebben hun vlootprogramma voltooid 
en wat nu nog verwacht wordt, zijn enkele 
schepen, die in het Verre Oosten zullen 
worden gebouwd. Ook het programma 
voor de nieuwe containerroute op Zuid 
Afrika is ondergebracht en de eerste ople
veringen worden dit jaar al tegemoet ge
zien. De nog steeds zeer populair zijnde 
ro/ro-vloot lijkt voorlopig gestabiliseerd; 
over het algemeen bestaat het gevoel, dat 
er nu niet al te veel van deze gespeciali
seerde schepen meer moeten bijkomen, 
wil ook hier niet de toestand uit zijn even
wicht worden geslagen.

De vraag naar nieuwe passagiers- o f crui
seschepen is minimaal en in de belangstel
ling voor LNG/LPG-schepen en produk- 
tencarriers is een kentering opgetreden; 
ook hier heerst de vrees dat er van over- 
tonnage sprake kan zijn. De vraag naar 
offshore-materieel kan wellicht de ko

mende tijd wat aantrekken, nu blijkt, dat 
de overtollige vaartuigen langzamerhand 
van de markt verdwijnen. In maart jl. wa
ren er voor het eerst in de geschiedenis van 
de offshore meer dan driehonderd boorin
stallaties actief en voorts nog dertien op 
weg naar hun locatie. Indien de nieuwe 
offshore-gewesten, waarheen thans de 
blik wordt gericht, inderdaad veelbelo
vend zijn, is het waarschijnlijk, dat er di
verse nieuwe opdrachten uit de bus zullen 
rollen. In dit verband is het van belang om 
na te gaan in hoeverre het doenlijk is om 
gebieden boven de 62ste breedtegraad bij 
het winnen van fossiele brandstoffen uit 
de zeebodem te betrekken. Volgens een 
deskundige zouden experimentele borin
gen langs de kust van Groenland wellicht 
maatstafgevend kunnen zijn voor het bo
ren in de Arctische wateren, waarvoor 
vooral van Canadese, Noorse en Russi-
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sche zijde grote belangstelling wordt ge
koesterd.
Anders is het helaas gesteld met de tank- 
vaart. Er is geen klein glimpje van hoop 
meer aan de horizon te zien; de weinige 
Optimisten die ruim zo’n iaar nog trachtten 
moed in te spreken, houden zich nu stil. 
Soms klinken er bittere verwijten. In 
W est-Duitsland heeft de vakbond de 
scheepsbouwers verweten, dat zij in de 
goede tijden te weinig hebben gedaan aan 
research en diversificatie; hadden zij dit 
wel gedaan, aldus dit verwijt, dan hadden 
zij er nu minder slecht voorgestaan. Het 
smaakt als mosterd na de maaltijd. Wij 
herinneren ons, dat van vakbondszijde 
ook bezwaren zijn aangetekend, toen er 
inderdaad van bewuste diversificatie van 
het arbeidsterrein sprake was en scheeps
bouwers zich gingen bewegen op terrei
nen, waar zij naar de mening van de vak
bonden, niet thuishoorden, ’anderen aldus 
het brood uit de mond stotend’. Het risico 
van de beruchte ’demarcation disputes’ is 
voor de Engelse werven zelfs aa 'ciding 
geweest om er maar helemaal ni mee te 
beginnen, o f  althans niet o;. :rote .v^haal te 
diversifiëren.

Dan zijn er ook de stemmen van hen, die 
het allemaal tijdig hebben zien aankomen. 
Tot de zulken mag men de bijna negentig 
jaar oude onafhankelijke Noorse reder Sig 
Bergesen rekenen. In de gouden tijden van 
de tankvaart verbaasde deze schrandere 
vos zijn collega’s door schepen te gaan 
verkopen -  terwijl zij toch zo rendabel in 
de vaart konden blijven. Hij, Bergesen,

had echter ’s nachts aan de noordelijke 
hemel naar de sterren gekeken en hun op
stelling beviel hem niet. Toen de crisis 
inderdaad uitbrak had Bergesen veel min
der schepen om bezorgd over te zijn, en 
wat er nog onder z.iin vlag voer. was on 

profijtelijke voorwaarden vastgelegd in 
langlopende charters. Zijn collega, de 
eveneens onafhankelijke Hilmar Reksten, 
had heel wat minder geluk en het heeft 
hem zijn status, en zijn grote mond, gekost 
om met staatshulp nog een beetje op de 
been te blijven. Bergesen heeft inmiddels 
in Japan weer twee ULCC’s besteld, een 
zeldzame order in deze tijd. Misschien 
hebben de sterren o f de vogels hem nu 
voorspeld, dat de verbetering in het zicht 
is.

In deze tijd van verminderde belangstel
ling voor nieuwe tonnage voor het massa- 
vervoer, is de aandacht met name geves
tigd op de lijnvaart. De toestand daar is in 
het algemeen bevredigend en alle zwaar
moedige uitspraken ten spijt, blijft het 
goederenpakket op de diverse oude en 
nieuwe routes aantrekkelijk genoeg voor 
de inzet van alsmaar meer schepen. Daar
toe moeten ook de vaartuigen worden ge
rekend, waarmee tal van jonge naties aan 
het verkeer gaan deelnemen. In West Af
rika is nu een geheel scala van nieuwe 
vlaggen, die elk uiteraard aanspraak ma
ken op een brokije) van het verkeer. Aan
passingen, voor zover die tot uitgesproken 
moeilijkheden leiden, worden doorgaans 
wel geëffectueerd binnen een samenwer
kingsverband. Aloude strijdvragen of

De W estduitse bulkcarrier 'B rage’ van 82.328 
dwt, een van de duizenden schepen die de 
wereld heeft laten bouwen voor het vervoer van 
massalading.

door de jonge naties wel o f  geen vlagpro- 
tectie mag worden bedreven, verliezen 
niets van hun actualiteit. Terwijl de 
scheepvaartcommissie van de UNCTAD 
zich bezighoudt met de diverse politieke 
kanten van deze zaken, en over het alge
meen welwillend staat tegenover het op 
deze wijze reserveren van ladingen, doet 
een hoogleraar uit India een uitspraak, die 
niet alleen de vlagbescherming als middel 
tot verhoging van het economisch welzijn 
aanprijst, maar die bovendien de regerin
gen van de betrokken landen een soort van 
plicht oplegt om vast te stellen hoe groot 
de nationale vloot moet zijn, en daarmee 
samenhangend dus ook hoe omvangrijk de 
mate van vlagprotectie. Het toevoegen 
van nieuwe tonnage aan trades, waar de 
economische behoefte daaraan in twijfel 
kan worden getrokken, is uiteraard even
min bevorderlijk voor het herstel van de 
vraag en het aan het evenwicht in de mari
tieme sector.

De gehele problematiek van het vervoers
beleid in het algemeen is trouwens uit
voerig belicht in een congres, dat dezer 
dagen in Rotterdam is georganiseerd door 
het Nederlands Vervoerswetenschappelijk 
Instituut en dat allerwegen de aandacht 
heeft getrokken.

De J.
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Ir. Bart Wilton nam afscheid 
van Wilton-Fijenoord

Op 1 mei 1977 nam de heer ir. B. Wilton officieel afscheid als lid 
van de directie van de Dok- en Werf Maatschappij W ilton- 
Fijenoord B.V.

De heer Wilton werd op 14 mei 1913 in Rotterdam geboren. Na het 
behalen van het diploma HBS-B aan het Rotterdamsch Lyceum 
ging hij de studie volgen voor werktuigbouwkundig ingenieur aan 
de Technische Hogeschool te Delft. Het diploma werd aldaar 
behaald in 1940. met een speciale studie over scheepsmotoren. 
Na in 1941 bij Wilton-Fijenoord in dienst te zijn getreden volgde in 
1949 de benoeming tot chef Werktuigbouw en in 1951 tot lid van de 
directie.

De heer Wilton die thans in Driebergen-Rijsenburg woont is reeds 
vele jaren lid van de Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied en heeft in deze vereniging belangrijke func
ties vervuld. Zo was hij van 1965 tot 1973 voorzitter van de afdeling 
'Rotterdam' en van begin 1965 tot eind 1967 voorzitter van het 
Hoofdbestuur. Tijdens zijn bestuursfuncties zijn er belangrijke 
veranderingen in de vereniging tot stand gekomen. Een van de 
zaken die onder zijn voorzitterschap hun beslag kregen is de 
statutenwijziging, goedgekeurd bij K B. van 24 november 1966 nr.
4. Daarbij werd o.a. de duur van de vereniging nader vastgesteld 
voor de tijd van 29 jaar te rekenen vanaf 13 oktober 1966, Voorts 
werd de organisatiestructuur zodanig gewijzigd dat de leden meer 
invloed zouden krijgen op de verkiezing van periodiek wisselende 
bestuursfuncties. De naam van de vereniging werd door toevoe
ging van Nederlandse' gewijzigd in de thans bestaande naam. In 
Schip en Werf van 30 december 1966, nr. 26 heeft de heer Wilton 
aan deze belangrijke mijlpaal aandacht geschonken.

Door zijn kernachtige en vaak humoristische uitspraken en daden 
heeft Bart Wilton veel bijgedragen tot de bloei van onze Vereni
ging. Wij hopen dat hij na zijn afscheid als directielid van W.F. nog 
vele jaren en in goede gezondheid zijn adviezen aan deze onder
neming, waaraan nog de naam van de familie Wilton is verbonden, 
mag blijven uitbrengen.

Ook op andere gebieden waar de heer Wilton actief is zal zijn 
levendige en scherpe kijk op de zaken ongetwijfeld gewaardeerd 
blijven tot in lengte van jaren.

prof. ir. J. H. Krietemeijer

Boekbespreking

MODERNE SCHEEPSBOUW
door A. A. Knuijver
Uitgeverij De Alk bv.. Alkmaar 1977
afm. 18 (h) x  13 x 0,6 cm ., 96 blz., vele foto’s en figuren.
Paperback, prijs ƒ 8,50

In dit boekje geeft de journalist Knuijver 
een korte en bondige, maar goede be
schrijving van vrijwel alle aspecten van de 
hedendaagse scheepsbouw. Het gebruik 
van de vaktaal en het illustratiemateriaal 
vinden een koppeling tot een, juist voorde 
leek zeer informatief werkje. Het laat zich 
prettig lezen, juist door de journalistieke 
wijze waarop de in de scheepsbouw wel 
ingewijde auteur de vele vakbegrippen 
met hun vakjargon, bespreekt en uiteen
zet.

Een paar kritische opmerkingen:
Op blz. 51 moeten de onderschriften van 
de figuren worden verwisseld.
Op blz. 60-62 zouden de letters in de figu
ren beter in zetvorm kunnen worden uit
gevoerd. De verschillende typen, met de 
hand geschreven lettertekens in de figuren 
doen afbreuk aan het overigens keurig 
verzorgde karakter van het boekje.

Op blz. 69, regel 4 v.o. wordt gesproken 
van schepen tot 50 m. lengte. Dit moet zijn

'tot 75 m. lengte’. Op de bedoelde werven 
worden namelijk nu schepen voor de 
Kleine Handelsvaart gebouwd tot 75 m. 
lengte, dus belangrijk groter dan de vroe
gere kustvaarder.
Overigens een boekje dat van harte wordt 
aanbevolen voor ieder die zich snel en 
globaal, maar toch in voldoende omvang 
wil doen inlichten over de moderne 
scheepsbouw.

prof. ir. J. H. Krietemeijer
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Onderzoek van de Maritieme Corrosie
dr. F. P. IJsseling*

INLEIDING
De belangrijkste redenen, waarom er in de moderne techniek zoveel aandacht wordt 
besteed aan corrosie en corrosiebestrijding zijn, afgezien van veiligheidseisen, van 
economische aard. Corrosie veroorzaakt nl. verliezen aan materiaal, produktie en 
arbeid. Ook de corrosiebestrijding, gericht op een bedrijfszekere werking gedurende de 
voorziene levensduur, vergt aanzienlijke bedragen (duurdere materialen, bestrijdings- 
systemen, toezicht, onderhoud). Het is helaas moeilijk een schatting te maken van de 
economische gevolgen van corrosie, omdat de kosten in het algemeen niet direct 
zichtbaar gemaakt kunnen worden.
Bekende pogingen in dit verband zijn gedaan door Uhlig1) in de Ver. Staten en door een 
commissie onder leiding van Hoar2) in Engeland. Eerstgenoemde heeft een schatting 
gemaakt van de algemene kosten voor bescherming, onderhoud, vervanging en 
toepassing van duurdere materiaalsoorten. Hoar c.s. hebben de toestand per industrie- 
groep geanalyseerd. Deze verschillende aanpak heeft tot gevolg dat de uitkomsten niet 
vergelijkbaar zijn. In het algemeen kan echter wel gesteld worden dat de directe kosten 
van de corrosie, dat wil zeggen zonder produktieverliezen en dergelijke in te calculeren, 
voor geïndustrialiseerde landen op 1,5-3% van het bruto nationaal produkt geschat 
kunnen worden. Het is duidelijk dat de hierbij optredende bedragen gigantische vormen 
kunnen aannemen.

Hierbij moet bedacht worden dat de 
meeste constructiematerialen intrinsiek 
instabiel zijn en dat een vermindering van 
de kosten tengevolge van corrosie primair 
gezocht moet worden in de wijze van con
strueren en het aanbrengen van goede be
schermingssystemen.
Uit bovengenoemde onderzoekingen valt 
te concluderen dat 40 a 50% van de totale 
directe kosten kunnen worden toege
schreven aan de toepassing van deklagen. 
Nadere beschouwing leert dat de applica
tie van dergelijke deklagen ca. tien x zo
veel kost als de deklaag zelf. Het biedt dus 
zeker voordeel betere, en daardoor wel
licht duurdere deklagen toe te passen, om
dat dan bij ongeveer gelijkblijvende appli- 
catiekosten de levensduur niet onaanzien
lijk wordt verlengd.
Voor de berekening van de kosten K van 
een systeem dat gedurende jaren in be
drijf moet blijven, kan de volgende for
mule worden toegepast:

K - I (1 + r)n + E . P. (1 + r)n_ni 1 1

Hierin stellen 1 de investeringskosten, r de 
rentevoet en Pj de onderhoudskosten be
steed in jaarN , , voor. In deze vergelijking 
kunnen nog diverse verfijningen worden 
aangebracht, waardoor rekening wordt 
gehouden met effecten tengevolge van 
bijvoorbeeld inflatie en belastingmaatre
gelen.

* Hoofd corrosielaboratorium Koninklijk in
stituut voor de marine

Behalve de economische aspecten speelt 
echter ook de technische ontwikkeli ng een 
belangrijke rol, aangezien hierbij steeds 
zwaardere eisen aan de constructie en het 
constructiemateriaal gesteld worden 
(vliegtuigindustrie, straalmotoren, ruim
tevaart, kernenergie, exploitatie zeebo
dem, enz.).
Ook de steeds meer gepropageerde zuin
igheid inet grondstoffen speelt een rol. 
Corrosie gaat gepaard met materiaalver- 
lies en er moet gewaakt worden voor het 
nodeloos verloren gaan van kostbaar ma
teriaal. Hierbij moet bedacht worden dat 
lang niet al het verloren gegane materiaal 
door recycling teruggewonnen kan wor
den, terwijl dit laatste procédé weer ener
gie kost, waar ook zuinig mee omge- 

.sprongen moet worden.
De bestrijding van corrosie is, gezien het 
voorgaande, een gerechtvaardigde en zin
volle zaak.
De bestrijding kan het best tot zijn recht 
komen door een combinatie van onder
zoek, onderwijs en organisatie2).
Deze drie aspecten zullen afzonderlijk in 
het kort worden besproken.

Het onderzoek kan in ruwweg vijf typen 
worden ingedeeld; in de eerste plaats on
derzoek naar de aard en het mechanisme 
van de reactie van een bepaald corrosie- 
systeem. In de tweede plaats de ontwikke
ling van beter bestendige materialen en 
betere preventiemethoden. Vervolgens 
moet worden genoemd vergelijkend on
derzoek naar de bestendigheid tegen be

paalde vormen van corrosie onder bedrijf
somstandigheden.
Ook de in het algemeen meer gestandaar
diseerde beproevingen voor afname en 
keuringsdoeleinden zijn in een afzonder
lijke groep in te brengen. De grenzen tus
sen deze gebieden zijn vaak moeilijk te 
trekken.
Tenslotte moet in dit verband het bedrijf- 
sonderzoek genoemd worden, dat zich 
voornamelijk richt op het oplossen van 
opgetreden bedrijfssschade.
H et onderwijs moet in breder verband ge
zien worden. Het gaat er namelijk niet 
alleen om mensen op te leiden die onder
zoek op het gebied van corrosie kunnen 
doen, maar ook mensen die de reeds ter 
beschikking staande kennis kunnen inter
preteren en toepassen. Vandaar dat onder 
onderwijs alle middelen verstaan moeten 
worden die geschikt zijn om de kennis 
omtrent corrosie en corrosiepreventie te 
verspreiden. In het eerder aangehaalde 
rapport van Hoar c.s. wordt geschat dat 
ca. 25% van de berekende verliezen door 
corrosie vermeden hadden kunnen worden 
indien reeds bestaande kennis beter was 
toegepast. Weliswaar spelen hierbij ook 
economische factoren een rol (kostprijs
overwegingen). Aan de andere kant staat 
vast dat aan onoordeelkundig gebruik van 
materiaal belangrijke kosten verbonden 
zijn.

Ook het aspect organisatie moet in breder 
verband gezien worden.
Aan de ene kant gaat het er om dat in een 
bedrijf de organisatie zodanig is dat een 
goed uitgebalanceerd en optimaal beleid 
mogelijk is, waarbij ook beslissingen om 
trent gebruik van materialen op grond van 
aanwezige kennis en bedrijfservaringen 
genomen worden. Inschakelen van 
materiaal- en/of corrosiedeskundigen in 
een lijnfunctie zal hierbij zeker vruchten 
afwerpen. Samenbundeling van activitei
ten op het gebied van keuze, aankoop, 
keuring, verwerking en bewerking, on
derhoud, inspectie en reparatie van mate
rialen en constructies zal vaak voordeel 
bieden. In ieder geval moet er een dui
delijke organisatie zijn, waarbij een direc
te terugkoppeling tussen de gebruiker en 
de constructeur/ontwerper aanwezig is. 
A an de andere kant moet ook aandacht 
geschonken worden aan de organisatie in
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externe zin. Hiermede wordt bedoeld de 
organisatie van de zich met corrosie be
zighoudende instanties en instellingen in 
groter verband (per bedrijfstak, nationaal 
o f internationaal), zodat doublures in on
derzoek worden vermeden en de verkre
gen kennis en ervaring zo spoedig moge
lijk ten algemenen nutte kunnen worden 
uitgewisseld en aangewend.

CORROSIE

Basis-theorie
Onder corrosie wordt de ongewenste aan
tasting van een materiaal, door chemische 
of electrochemische reactie met een com
ponent uit het milieu, uitgaande van het 
oppervlak, verstaan.

De reacties die de aantasting veroorzaken 
kunnen tot de volgende typen behoren:
a. chemisch: directe oxydatie van een me
taal met een gas bij hogere temperatuur 
bijv. 2 Fe +  3 O2 —« Fe2Cb; voorbeelden 
zijn de corrosie van zuigers en cylinders 
van verbrandingsmotoren, hoge- 
temperatuur-corrosie van ketels en derge
lijke.
b. electrochemisch: oxydatie van een me
taal in waterig milieu of vochtige atmos
feer (vloeistoffilm) door een in de oplos
sing aanwezig oxydatiemiddel.
(bijv. 2 Fe + 2 H 2O + O2 —• 2 Fe (OH)2 of 
Fe +  Fe,+ -  2 F e; t )

De reacties van het tweede type komen 
zeer frequent voor, onder andere bij vrij

wel alle corrosiereacties in het maritieme 
vlak. Om deze reden zal in dit overzicht 
iets dieper op de theorie van de electro
chemische corrosie worden ingegaan. Bij 
de electrochemische corrosie vindt de 
electronenoverdracht plaats aan het grens
vlak tussen het metaal en de oplos
sing (fig. 1). De primair verlopende reac
ties bestaan uit het overgaan van metaal- 
atomen in positief geladen deeltjes -  me
taalionen -  die de oplossing in gaan. Bij 
dit proces, in het algemeen oxydatie ge
noemd, komen electronen vrij, die echter 
bij een tegelijkertijd verlopende electro
chemische reactie van het oppervlak wor
den verbruikt (reductie).
De component die gereduceerd wordt zal 
aan de oplossing worden onttrokken; bij 
maritieme corrosie zal opgeloste zuurstof 
verreweg in de meeste gevallen als zoda
nig optreden. De genoemde primaire reac
ties zijn in principe evenwichtsreacties die 
naar twee kanten kunnen verlopen, bij
voorbeeld Fe2+ + 2 e ~ F e . De combinatie 
van de geoxydeerde en de gereduceerde 
vorm (respectievelijk Fe2+ en Fe in voor
gaande reactievergelijking) wordt een re- 
doxsysteem genoemd. Een dergelijk re- 
doxsysteem kan gekarakteriseerd worden 
door onder andere de evenwichtspoten- 
tiaal. Dit is een thermodynamische groot
heid, waarbij de in principe omkeerbare 
reacties in beide richtingen even snel ver
lopen. Wanneer de potentiaal op een 
waarde wordt gebracht die afwijkt van de 
evenwichtspotentiaal gaat de ene reactie 
sneller verlopen en de andere langzamer. 
Bij verschuiving van de potentiaal in posi
tieve richting zal de oxydatiereactie gaan 
overheersen en bij verschuiving in nega
tieve richting de reductiereactie.

Het karakteristieke van dergelijke electro
chemische reacties is dat de reactiesnel
heid meetbaar is als een stroomsterkte 
(fig. 2). De meetbare stroomsterkte is ech
ter steeds het verschil tussen de oxydatie- 
en de reductiestroom veroorzaakt door de 
deelreacties. Het verband tussen stroom
sterkte en potentiaal wordt polarisatie- 
kromme genoemd. In vele gevallen zal 
blijken dat de anodische en kathodische 
deelstromen, die gepaard gaan met het 
oxydatie-, respectievelijk het reductiepro- 
ces, exponentieel afhankelijk zijn van de 
potentiaal. Hierdoor ontstaat het in figuur 
3 geschetste verband tussen de stroom
dichtheid of de logarithme daarvan en de 
potentiaal. Een dergelijk verband is theo
retisch verklaarbaar aangezien de reac
tiesnelheden van electrochemische reac
ties exponentieel afhankelijk zijn van de 
potentiaal.

Fig. la. Oplossen van Fe in HC1, een electrochemisch proces waarbij het Fe in F e2+ overgaat 
terwijl een equivalente hoeveelheid H+ wordt gereduceerd.

Fig. lb. Idem in zuurstofhoudend water waarbij een equivalente hoeveelheid OH wordt 
geproduceerd.
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Fig. 2. Schematische voorstelling van de interactie tussen een metaal M en een oplossing: a. b het 
metaal is zelf actief bij de reactie betrokken; c, d het metaal is inactief, beide reactiepartners 
verblijven in de oplossing. De combinaties M /M n+ en RED/OX worden redoxsystemen 
genoemd.
Een oxydatie wordt in de electrochemie een anodische reactie genoemd en een reductie een 
kathodische reactie. De metaaloppervlakken waaraan de reacties zich voltrekken zijn de anode 
respectievelijk kathode.

 ---------------------------
-i *\

Fig. 3a. Opbouw van een polarisatiekromme 
uit de afzonderlijke partiële krommes voor de 
anodische (i+) en de kathodische stroom (i-). 
De netto-stroomdichtheid bij de evenwichtspo- 
tentiaal E e» is nul, aangezien de anodische en 
kathodische stromen elkaar daar precies com 
penseren (ie ); verondersteld wordt dat al
leen activeringspolarisatie optreedt.
Bij een potentiaal E  i (polarisatie =  E  i -  E  cv) 

wordt de anodische deelstroom groter dan de 
kathodische en zal er een nettostroom i =  i + -  
i -  lopen.

E

log io — ► log i

Fig. 3b. Idem, met logarithmisch uitgezette 
stroomdichtheden; de hellingen van de rechte 
lijnen zijn de zgn. Tafelconstantes B a en Bk

Indien de reactiesnelheden de langzaam
ste stap zijn in het elektrochemische pro
ces ontstaat het in fig. 3 geschetste lineaire 
verband tussen de logarithme van de 
stroomsterkte en de potentiaal en spreekt 
men van activeringspolarisatie. Behalve 
de evenwichtspotentiaal zijn bij redox
systemen van belang de niet direct meet
bare stroomdichtheid bij de evenwichts
potentiaal (de zogenaamde uitwisselings- 
stroomdichtheid i0) en de hellingen ß a en 
ßk van de corresponderende anodische en 
kathodische deelprocessen, gevonden uit 
de op logarithmische schaal uitgezette 
polarisatiekrommen.
Bij corrosie treden op zijn minst twee re- 
doxprocessen tegelijkertijd op, bijvoor
beeld voor het eerder gegeven voorbeeld 
van ijzer in zuur milieu.

Fe -*• Fe 2+ + 2e

2H+ + 2e -*• 2H

Fe + 2H+ ■* F e 2+ + 2H

De potentiaal stelt zich op een zodanige 
waarde in dat de somstroom, dat wil zeg
gen het totaal van de oxydatiestromen 
verminderd met het totaal van de reductie- 
stromen, O is. Een dergelijke potentiaal, 
in het algemeen mengpotentiaal of in dit 
specifieke geval van corrosie corrosiepo- 
tentiaal genoemd, is thermodynamisch 
niet gedefinieerd. Er zal een min o f meer 
stationaire toestand ontstaan waarbij het 
metaal continu in oplossing (en dus verlo
ren) gaat men een stroomdichtheid ic, de 
zogenaamde corrosiestroomdichtheid. 
Een corrosieproces kan met behulp van de 
polarisatiekrommen van de afzonderlijke 
deelprocessen worden weergegeven (fig. 
4).

Van het genoemde logarithm ische ver
band tussen stroomdichtheid en potentiaal 
kan een dankbaar gebruik gemaakt wor
den om de niet voor directe metingen toe
gankelijke grootheid i0 (bij enkelvoudige 
systemen) of ic (bij corrosiesystem en) in
direct te bepalen, hetgeen mogelijk is in
dien aan een aantal beperkende voorwaar
den is voldaan. Dit kan gebeuren door de 
polarisatiekrommen van het proefm onster 
in het desbetreffende milieu te bepalen. 
Hiervoor wordt een m eetopstelling ge
bruikt als in fig. 5 is aangegeven. Extrapo
latie van de meetpunten, gevonden bij po
tentialen die ver genoeg van de even
wichtspotentiaal of de corrosiepotentiaal 
zijn verwijderd, geven dan de gewenste 
waarde van de uitwisselingsstroom dicht- 
heid o f de corrosiestroomdichtheid (fig. 
6). Bij deze methode wordt gebruik ge
maakt van het feit dat de tegengesteld ver-
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Fig. 4a. Polarisatiekromme van een corrosie- 
systeem als geschetst in fig. la  (d.w .z. het 
oplossen van een metaal M in een zuur), opge
bouwd uit de polarisatiekrommes voor de af
zonderlijke systemen (met E h  en E m  als 
evenwichtspotentialenen i0,H en i„ m  alsuit- 
wisselingsstroomdichtheden). De corrosiepo- 
tentiaal E c neemt een zodanige waarde aan dat 
de som van de oxidatiestromen gelijk wordt 
aan de som van de reductiestromen. De oxyda- 
tiestroom van het metaal bij de potentiaal

E c is nu een maat voor de corrosiesnelheid 
(i c ). De getrokken delen van de polarisatie
kromme worden bij meting gevonden. De 
deelstromen voorde reacties H — H + en M "+ — 
M hebben i.h.a. nagenoeg geen betekenis ge
zien de zeer geringe concentraties van de 
uitgangsstoffen.

Fig. 4b. Idem met een logarithmische schaal 
voor de stroomsterkte.

w
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Fig. 5a. Schematische voorstelling van een meetopstelling voor het meten van polarisatiekrom
mes. De potentiostaat kan het potentiaalverschil tussen het te meten metaal (werkelectrode WE) en 
een referentiepunt (referentie-electrode RE) constant houden door al naar gelang de behoefte meer 
o f minder stroom te laten lopen door de werk- en de hulpelectrode (HE). Het potentiaalverschil 
tussen referentie- en werkelectrode * E kan via een voltmeter met recorder-uitgang op een 
XY-schrijver worden geregistreerd. Hetzelfde kan gedaan worden met de stroom die door de WE 
loopt, eventueel via een logarithmische versterker. Met behulp van een gelijkspanningsgenerator 
kan de vaste potentiaalinstelling van de potentiostaat over een bepaald gebied worden gevarieerd.

log ic — »  log I

Fig. 6. Experimentele bepaling van de corro
siesnelheid voor een systeem als gegeven in 
fig. 4. Bij polarisatie tot potentialen die ver 
genoeg verwijderd zijn van de corrosiepoten- 
tiaal, wordt het verwachte lineaire verband met 
de logarithme van de stroom gevonden. Door 
extrapolatie van de gevonden rechte stukken 
tot het snijpunt (dat met de corrosie-potentiaal 
E c moet samenvallen) kan de waarde van de 
corrosiestroom i c worden bepaald.

— *- log i

Fig. 7. Polarisatiekromme van de corrosie van 
Fe in belucht water (fig. lb), waarbij de toe
voer van O 2 naar het metaaloppervlak wordt 
begrensd door het massatransport in de oplos
sing (concentratiepolarisatie). Het anodische 
oplossen van Fe wordt door activeringspolari- 
satie bepaald.
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Fig. 5b. Foto van een opstelling als in fig. 5a beschreven.

lopende storende deelstromen van de be
trokken redoxprocessen verwaarloosbaar 
klein worden indien de potentialen verge
noeg ten opzichte van de evenwichts, of 
stationaire waarde verschoven worden. 
Op deze manier wordt de basis gelegd 
voor de electrochemische bepaling van de 
corrosiesnelheid. Een geheel andere elec
trochemische methode hiervoor is de me
ting van de zogenaamde polarisatieweer- 
stand R , welke kan worden gedefinieerd 
als de helling van de polarisatiekromme 
bij de corrosiepotentiaal. In tegenstelling 
tot de vorige methode worden hierbij 
slechts zeer kleine afwijkingen van de po
tentiaal aangelegd. Dit kan van voordeel 
zijn om storende nevenreacties te vermij
den. Voor het berekenen van de corrosie- 
stroomdichtheid i c uit de polarisatieweer- 
stand geldt de formule:

l c ■ 2 . 3  (S a ♦  Bk ) .  RP

waar 6 a en 6 k de hellingen van de anodis- 
che en kathodische deelkrommen voor
stellen. Het kan ook voorkomen dat de 
stroomsterkte die veroorzaakt wordt door 
een anodische of kathodische reactie in 
een potentiaalgebied constant of nagenoeg 
constant blijft. Dit is met name het geval 
wanneer de omzettingssnelheid van de 
desbetreffende electrochemische reactie 
niet meer door de reactiesnelheid (en dus 
door de potentiaal) wordt bepaald maar 
door de mate waarin de desbetreffende 
reactant aan het oppervlak van het metaal 
beschikbaar komt. Dit verschijnsel treedt 
vooral op wanneer de aanvoer van de reac
tant hetzij via massatransport vanuit de 
oplossing, hetzij via een voorafgaande

chemische reactie, hetzij door combinatie 
van beide, klein is ten opzichte van de 
nominale snelheid van de electronenover- 
dracht aan het metaaloppervlak. De pola
risatiekromme heeft dan een vorm als ge
schetst in Fig. 7. Dit verschijnsel, dat con- 
centratiepolarisatie genoemd wordt, 
treedt bij maritieme corrosie zeer vaak op. 
Dit is een gevolg van het vaak optreden 
van opgeloste zuurstof als component die 
aan het metaaloppervlak wordt geredu
ceerd. Van groot belang is ook de mate 
waarin aan het metaaloppervlak gevormde 
primaire reactieprodukten verder kunnen 
reageren, hetzij met elkaar, hetzij met in 
het milieu aanwezige bestanddelen. De 
roestvorming op Fe is hiervan een bekend 
voorbeeld. De primaire reactieprodukten 
zijn Fe2+ en OH~. Onder invloed van op
geloste zuurstof treedt echter verdere oxy- 
datie op tot bijvoorbeeld produkten als 
FeOOH, F e jO i, Fe (OH)3, de voornaam
ste bestanddelen van roest (fig. 8). Indien 
deze secundair gevormde produkten 
slecht oplosbaar zijn en zich als een laagje 
op het metaal afzetten, kunnen deze een 
beschermende werking tegen corrosie 
bieden indien aan een aantal voorwaarden 
voor wat betreft dichtheid, hechting en 
dergelijke is voldaan. In een aantal techni
sche toepassingen kan worden getracht 
door toevoegen van legeringsele menten 
een optimaal beschermend laagje corrc 
sieprodukten te verkrijgen (bijvoorbeel 
de weerbestendige staalsoorten van he 
Corten-type).

Er zijn ook metalen die zich onder normal 
omstandigheden snel bedekken met ee 
zeer dun, goed hechtend en nagenoeg ni< 
poreus oxydehuidje. In dit geval spreel 
men van passivering (bijvoorbeeld Cr, T 
Al). De anodische polarisatiekromme va 
het metaal ziet er dan uit als geschetst i 
fig. 9.
W at betreft een corrosiesysteem moet ee 
dergelijke anodische polarisatiekromm 
weer gecombineerd worden met die va 
een reduceerbare component uit het m 
lieu. In het geval van fig. 9a gedraagt hi 
systeem zich zoals tot nu toe is behandel 
en biedt toepassing van het passiveerbai 
materiaal geen enkel voordeel. In h 
tweede geval, fig. 9b, zal de potentia 
zich op een vrij positieve waarde instellei 
w anneer de reductiestroom groot genot 
is; de corrosiesnelheid is echter zeer lai 
dankzij de vorming van het passieve laa; 
je. Eventuele beschadigingen van het pa 
sieve laagje herstellen zich snel door < 
grote locale stroomsterkte, zodat een st 
biele toestand verkregen wordt.
In het derde geval, fig. 9c, is de reducti
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Fig. 8. Schematische voorstelling van een min of meer beschermende laag roest. Bij de primaire 
anodische en kathodische reacties worden resp. Fe2+ en O H ' gevormd die secundair Fe(OH )2  

kunnen vormen, dat door opgeloste O 2 weer verder geoxydeerd kan worden. Hierbij kan een laag 
slecht oplosbare Fe-verbindingen als bijv. F e(O H )j,7  Fe.OOH, FeiCU en Fe2Cb ontstaan, die de 
diffusie van O 2 naar het Fe-oppervlak, en daarmede de corrosiesnelheid, doet afnemen.

stroom te klein om het systeem op eigen 
kracht vanuit de actieve in de passieve 
toestand over te brengen; is het systeem 
reeds gepassiveerd dan is verschuiving 
van de passieve naar de actieve toestand 
met hogere corrosiesnelheid echter wel 
spontaan mogelijk, bijvoorbeeld tenge
volge van een mechanische beschadiging. 
Het is duidelijk dat alleen geval b de ge
wenste stabiele passiviteit teweeg brengt. 
Ook in dit geval kunnen legeringen wor
den geproduceerd die dusdanige hoeveel
heden van passiveerbare elementen bevat
ten dat de legering zelf in de gebruikelijke 
beluchte milieus spontaan passiveert on
der invloed van opgeloste zuurstof.
Uit het voorgaande blijkt, dat weten
schappelijk onderzoek van corrosiepro- 
cessen een multidisciplinair karakter 
heeft, waarbij kennis van de metaalstruc- 
tuur, van het milieu en van de grenslaag 
hiertussen essentieel zijn.
De basisreacties zijn electrochemisch van 
aard, hetgeen kennis van de electrochemie 
en electrodekinetiek vergt. Echter moet 
ook rekening worden gehouden met het 
verlopen van secundaire reacties aan het 
metaaloppervlak, hetgeen weer kennis 
van adsorptieverschijnselen, reactiemoge
lijkheden, reactiesnelheden, oplosbaarhe
den en de invloed hierop van de stromings- 
toestand aan het oppervlak en de tempera
tuur noodzakelijk maakt. Ook het metaal 
zelf speelt een rol, wat betreft de micro
structuur, samenstelling, oppervlakteges- 
teldheid en roosterfouten aan het opper
vlak. Tenslotte moet de invloed van me
chanische spanningen in het metaal wor
den genoemd.

Corrosie is een gecompliceerd verschijn
sel, in de eerste plaats omdat er zoveel 
variabelen zijn die het proces kunnen 
beïnvloeden. Dit heeft tot gevolg dat niet 
gesproken kan worden van de corrosie- 
eigenschappen van een legering, maar dat 
het corrosiegedrag mede in sterke mate 
wordt bepaald door het milieu, terwijl bo
vendien factoren als stroomsnelheid en 
temperatuur nog een grote rol kunnen spe
len.

Corrosieverschijnselen
De in de praktijk waargenomen corrosie
verschijnselen kunnen in een aantal speci
fieke groepen worden ingedeeld (fig. 10): 
De eerste groep is de gelijkmatige corro
sie, waarbij de aantasting regelmatig 
vanaf het oppervlak plaatsvindt. Indien de 
corrosiesnelheid bekend is kan bij het con
strueren hienfiede rekening worden ge
houden.
Het is een bekend feit dat de gelocali- 
seerde corrosie technologisch een groter 
probleem vormt dan de gelijkmatige aan
tasting. Dit komt enerzijds doordat de cor
rosie plaatselijk zo in de diepte kan door
werken, dat de constructie, ondanks een 
geringe gewichtsafname, toch bezwijkt. 
Anderzijds is de voorspelbaarheid van het 
optreden van locale corrosie en de snel
heid van voortschrijding aanzienlijk min
der betrouwbaar dan bij de gelijkmatige 
corrosie het geval is. Het is evident dat een 
belangrijk deel van het corrosie- 
onderzoek juist gewijd is aan de locale 
corrosieverschijnselen. Deze kunnen in 
het kort als volgt worden omschreven:

 »-log 1

Fig. 9. Voorbeeld van een anodische polarisa- 
tiekromme van een passiveerbaar materiaal 
(getrokken lijn). Vanaf de evenwichtspoten- 
tiaal komt eerst een gebied met activeringspo- 
larisatie, vervolgens het passieve gebied 
waarin de corrosiesnelheid bepaald wordt door 
de snelheid van afbraak van de beschermende 
laag en tenslotte het transpassieve gebied 
waarin een volgende oxydatiereactie kan op
treden. Bij combinatie van een dergelijke ano
dische met een kathodische polarisatiekromme 
(gestreepte lijn) zijn verschillende gevallen 
mogelijk:
(a) het systeem is actief
(b) het systeem is stabiel passief
(c) het systeem is instabiel passief/actief

1. Galvanische corrosie: de aantasting 
die optreedt indien metalen met verschil
lende corrosiepotentiaal electrisch gelei
dend zijn verbonden en in contact staan 
met hetzelfde milieu. Er zal dan een gal
vanisch element gevormd worden met een 
zodanige stroomrichting dat het metaal 
met de laagste corrosiepotentiaal versneld 
wordt aangetast, terwijl het andere metaal 
hierdoor juist wordt beschermd. De mate 
van aantasting is in sterke mate afhanke
lijk van de verhouding tussen de opper
vlakken van beide metalen. Een klein op
pervlak van het metaal met de laagste cor
rosiepotentiaal ten opzichte van het andere 
is hierbij ongunstig.
De corrosiepotentiaal van een metaal is 
afhankelijk van het milieu terwijl ook de 
stroomsnelheid, de temperatuur en derge
lijke een rol kunnen spelen. Er zijn tabel
len gemaakt van corrosiepotentialen in 
een bepaald milieu, bijvoorbeeld zeewa
ter, onder gespecificeerde omstandighe
den (tabel 1). Metalen en legeringen met 
een negatieve potentiaal worden onedel 
genoemd, tegenover de edele met een
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meer positieve potentiaal. Zoals uit het 
voorgaande blijkt, zal bij galvanische 
koppeling van legeringen met verschillen
de corrosiepotentialen de meeste onedele 
daardoor sneller gaan corroderen en de 
meer edele juist minder snel.

2. Corrosie-erosie: in het algemeen de 
aantasting die op kan treden indien een 
metaaloppervlak zodanig wordt aange
stroomd dat plaatselijk extra corrosie op
treedt; in de meeste gevallen wordt het 
verschijnsel gevonden bij legeringen die 
hun corrosie-eigenschappen danken aan 
de vorming van een beschermende laag 
corrosieproducten, nl. wanneer deze huid 
plaatselijk door de stroming wordt ver
nield. Al naar gelang de oorsprong van de 
eroderende werking, namelijk turbulentie 
in de vloeistofstroom, meegevoerde gas
bellen of vaste bestanddelen, spreekt men 
van corrosie-erosie, impingement-attack 
of abrasie-corrosie. Cavitatie-corrosie 
wordt veroorzaakt door het imploderen

Tabel I

van cavitatie-bellen tegen het metaalop
pervlak waardoor dit o f een hierop aanwe
zige beschermende laag wordt bescha
digd. In alle genoemde gevallen is er 
sprake van een gecombineerd effect 
waarbij de schade groter is dan door de 
som van de afzonderlijke effecten zou zijn 
veroorzaakt (corrosie-erosie >  corrosie +  
erosie).

3. Vreten: een vorm van aantasting ver
oorzaakt doordat metaaloppervlakken on
der druk oscillerend over elkaar heen glij
den (bijv. door trillen). De wrijvings- 
warmte veroorzaakt oxydatie waarbij de 
schade ontstaat doordat de oxydatiepro- 
ducten door de beweging weer worden 
verwijderd, op het kale oppervlak ontstaan 
weer oxydatie-producten, enz .; deze vorm 
van corrosie behoeft niet electrochemisch 
van aard te zijn.

4. Spleetcorrosie: de aantasting die op 
kan treden in nauwe spleten tengevolge

Galvanische reeks voor zeewater
(temperatuur 25° C, stroomsnelheid ca. 
verzadigde kalomel-electrode).

Volt:
Magnesium -  1,55
Zink -  1,04
Aluminium -  1.03
Aluminium 3003 (-H) -  0,79
Aluminium 6061 (-T) -0 ,7 6
Gietijzer -0 ,6 1
Staal -0 ,61
Roestvast staal AISI 430 (actief) -  0,57
Roestvast staal AISI 304 (actief) -  0,53
Roestvast staal AISI 410 (actief) -  0.52
Roestvast staal AISI 316 (actief) -  0,45
Marine messing -  0,40
Koper -  0,36
Gunmetal -0 ,3 1

3 m /s, corrosiepotentialen gemeten t.o .v . de

Aluminium messing -0 ,3 0
Admiraliteitsmessing -0 ,2 9
90 Cu -  10 Ni -  1 Fe -0 ,2 8
70 Cu -  30 Ni -  0,5 Fe -  0,25
Roestvast staal AISI 430 (passief) -0 ,2 2
Roestvast staal AISI 410 (passief) -0 ,1 5
Zilver -0 ,1 3
Titaan -0 ,1 0
Hastelloy C -0 ,0 8
Monel 400 -0 .0 8
Roestvast staal AISI 304 (passief) -  0,08
Roestvast staal AISI 316 (passief) -  0,05
Grafiet + 0,25
Platina + 0.26

van verschillen in beluchting binnen de 
spleet en het oppervlak daarbuiten. Ten
gevolge van de corrosiereactie kunnen de 
zuurgraad en het zoutgehalte in de spleet 
aanzienlijk toenemen. Vooral bij passieve 
metalen kan deze aantasting tot ernstige 
corrosie aanleiding geven.

5. Putvormige aantasting: door de corro
sie worden locaal putten gevorm d, varië
rend van vrij ondiepe, vlakke putten tot 
scherp gelocaliseerde, diepe. De oorzaak 
kan gelegen zijn aan de m ilieuzijde, bij
voorbeeld onder aangroei en ophopingen 
van vuil -  ’deposit attack’ - ,  o f in hetero- 
geniteiten in het m etaaloppervlak.

6. Exfoliatie: een aantastingsvorm
waarbij het metaal in dunne laagjes wordt 
aangetast, enigszins te vergelijken met in- 
terkristallijne corrosie. Het verschijnsel 
doet zich voor bij sommige Al-legeringen 
en kan worden voorkomen door keuze van 
juiste warmtebehandeling en legerings- 
samenstelling.

7. Selectieve aantasting: het verschijnsel 
dat een bepaalde (onedele) com ponent uit 
een legering oplost, terwijl de overige be
standdelen als een poreuze, mechanische 
zwakke massa achterblijven (bijvoor
beeld ontzinking van m essing, grafitise- 
ring van gietijzer, dealum inifïcatie van 
Al-brons en dergelijke). Enigszins te ver
gelijken met galvanische corrosie, maar 
dan op microschaal.

8. Interkristallijne corrosie: de aantas
ting die op kan treden w anneer de korrel
grenzen selectief worden aangetast, bij
voorbeeld doordat zich hier onedele ver
ontreinigingen ophopen tijdens de fabri
cage o f doordat door de w arm tebehande

e x f o l i a t i e

s e l e c t i e v e  c.

diverse corrosievormen (P =  belasting).
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ling plaatselijk bepaalde elementen in te 
geringe concentratie voorkomen. Dit laat
ste is bijvoorbeeld het geval bij roestvast 
staal AISI 304 indien het staal bij afkoelen 
te lang in het gebied tussen 500 en 800 ° C 
verblijft.
Aan de korrelgrenzen treedt dan precipita- 
tie van chroomcarbiden op met als gevolg 
dat het effectieve chroomgehalte, waaraan 
het staal zijn roestvaste eigenschappen 
dankt, plaatselijk te laag wordt. Lasbederf 
is een vorm van interkristallijne corrosie 
die optreedt wanneer dergelijke staalsoor
ten door lassen in een hiervoor gevoelige 
toestand gebracht zijn.

9. Spanningscorrosie: de aantasting die 
op kan treden wanneer bepaalde legerin
gen in een specifiek milieu aan een te grote 
mechanische belasting (trekspanning) zijn 
onderworpen. In dit verband bekende me
taal/milieu combinaties zijn: 
ongelegeerde staalsoorten met laag 
koolstof-gehalte: alkalisch milieu (loog- 
brosheid) en nitraat bevattend milieu;

hooggelegeerd staal: chloride bevattend 
milieu;
koperlegeringen: ammoniak bevattend 
milieu;
aluminiumlegeringen: chloride bevattend 
milieu.

Een verschijnsel dat niet tot de zuivere 
spanningscorrosie gerekend wordt is de 
zogenaamde waterstofbrosheid, waarbij 
de schade ontstaat doordat waterstof aan 
het metaal wordt ontwikkeld (tijdens ka- 
thodische bescherming, corrosie- o f beits- 
processen), waarbij de waterstof in ato
maire vorm in het metaalrooster wordt op
genomen.

10. Vermoeiïngscorrosie: aantasting en 
scheurvorming ten gevolge van een ge
combineerde actie van corrosie en ver
moeiing (corrosievermoeiïng >  corrosie 
+  vermoeiing). In een corrosief milieu 
kan de vermoeiïngsgrens aanzienlijk wor
den verlaagd, zelfs zodanig dat deze ge
heel verdwijnt. Een en ander afhankelijk 
van milieu, alsmede van de amplitude- en 
frequentie van de belastingswisselingen.

Corrosie-preventie
Het uiteindelijke doel van het corrosie- 
onderzoek is uiteraard het voorkomen van 
corrosie. In ruime kring bestaat het besef 
dat een optimale preventie alleen maar 
verkregen kan worden indien voldoende 
kennis van het desbetreffende corrosiesys- 
teem verkregen is.
De preventiemogelijkheden zijn in het al-

f oul

fo u t

Fig. 11. Voorbeelden van corrosiepreventie, door verbeterde constructies:
a. Ophopingen van vuil, vocht (condensatie ed.) moeten vermeden worden; mogelijke maatrege
len zijn:
1. aanbrengen van drainage-openingen
2. omkeren van het profiel
3. afsluiting
b. De aftap links is door de wand gevoerd en steekt zodanig naar binnen dat het vat nooit goed leeg 
en droog gemaakt kan worden; in de figuur rechts is een betere uitvoering te zien.
c. Bij leidingstukken dient de lay-out zodanig te zijn dat een zo regelmatig mogelijk stromingspa
troon wordt verkregen.

gemeen in vier groepen in te delen en wel 
als volgt:
a. materiaalkeuze en constructie
b. beïnvloeding van het milieu
c. toepassen van beschermende deklagen
d. verschuiving van de potentiaal in zo
danige richting dat de corrosiesnelheid la
ger wordt.

Dat de materialenkeuze een belangrijk on
derdeel vormt van de corrosiebestrijding 
wordt nog wel eens te laat beseft. Het is 
essentieel dat de verschillende keuzemo
gelijkheden met de daarbij mogelijke be
schermingssystemen vergelijkenderwijze 
worden getoetst, onder andere met behulp 
van de eerder gegeven formule voor wat 
betreft de kosten. Ook de uitvoering van 
de constructie kan er toe bijdragen de cor
rosie te verhinderen o f te vertragen. Be
langrijke aspecten hierbij zijn (fig. 11):
1. het zoveel mogelijk spleetvrij con
strueren;
2. de constructie goed toegankelijk voor 
inspectie, onderhoud en reparatie te ma
ken;
3. de condensatie van vocht, opeenho
ping van vuil en dergelijke te vermijden;

4. scherpe kanten en randen te vermij
den, bijvoorbeeld in pijpleidingen;
5. zoveel mogelijk gelijke metalen toe 
te passen; indien dit niet mogelijk is, zo
nodig isoleren.
Bij de beïnvloeding van het milieu valt te 
denken aan het verwijderen van de com- 
ponenenten uit het milieu die de corrosie- 
reactie mogelijk maken. Bijvoorbeeld het 
verwijderen van zuurstof uit condensaat 
door middel van een ontgasser of door 
toevoeging van zuurstofverbruikende 
chemicaliën. Ook valt hieronder het toe
voegen van componenten om onder zoda
nige omstandigheden te werken dat opti
maal beschermende lagen ontstaan. Tens
lotte kunnen componenten aan het milieu 
worden toegevoegd die de elektrodereac- 
tie vertragen, bijvoorbeeld door adsorptie 
aan het metaaloppervlak en hindering van 
de elektronenoverdracht (inhibitoren, fig. 
12).
Bij het aanbrengen van deklagen valt in 
de eerste plaats aan verfsystemen te den
ken, waarbij een systeem is opgebouwd 
uit diverse verflagen, die ieder een afzon
derlijke functie hebben. Metallische dek
lagen spelen ook een belangrijke rol. Een
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Fig. 12. Schematische voorstelling van de ver
andering van de corrosiesnelheid door toevoe
gen van inhibitoren.
a. het anodische proces wordt vertraagd (ano
dische inhibitoren)
b. het kathodische proces wordt vertraagd (ka- 
thodische inhibitoren)

c. beide processen worden vertraagd (kath.- 
anod. inhibitoren).
De pijlrichtingen geven de verschuivingen van 
de polarisatiekrommes door de toevoeging van 
inhibitoren aan.

o po f fen r iqsa n od e s

— H i i  '

a .

s laapnng v o o r  verbinding  
tussen ro m p  an schroefas

I anodes
•  r a ta r a n t ia -e la k t r o d a s

b .

Fig. 14. Schematische voorstelling van de ka
thodische bescherming van schepen door:
a. opofferingsanodes van een metaal dat min
der edel is dan de romp van het schip. De 
anodes zijn electrisch geleidend met de 
scheepshuid verbonden. De geschetste situatie 
geldt voor een snel schip dat optimaal be
schermd is. Bij langzame schepen zal vaak 
worden volstaan met het aanbrengen van ano
des aan het achterschip, omdat de corrosie al
daar het sterkst is (turbulentie, nabijheid 
schroef).
b. bij de opgedrukte-stroom-methode zijn de 
anodes geïsoleerd t.o .v . de scheepshuid opge
steld en worden via aparte doorvoerkabels met 
een transformator-gelijkrichter verbonden; de 
stroomdoorgang wordt zodanig geregeld dat de 
potentiaal van de rom p, ten opzichte van een 
referentie-electrode gem eten, een vaste waarde 
krijgt. De schroeven en roeren worden elec
trisch geleidend met de romp verbonden.

punt van overweging hierbij is het poten
tiaalverschil tussen het basis- en het dek- 
laagmetaal. Bij het verzinken van staal bij
voorbeeld is de potentiaal van de deklaag 
meer negatief dan die van het staal, bij blik 
(staal bedekt met tin) is in zoutoplossing 
het omgekeerde het geval. In het tweede 
geval moeten hoge eisen gesteld worden 
aan de kwaliteit van de deklaag, want po- 
reusiteit en/of mechanische beschadigin
gen zullen onherroepelijk leiden tot zware 
aantasting van het te beschermen basisme
taal (fig. 13).
Deklagen van kunststoffen worden op 
steeds ruimere schaal toegepast, waarbij 
verschilende technieken worden gebruikt. 
Bij de toepassing van alle soorten dekla
gen geldt dat een juiste voorbehandeling 
van het metaal essentieel is om goede re
sultaten te verkrijgen.
Als laatste groep van preventiemogelijk
heden kan de verschuiving van de poten
tiaal worden genoemd. Uit de polarisatie- 
diagrammen gegeven in fig. 4 is af te lezen 
dat verschuiving van de potentiaal in nega
tieve richting de corrosiesnelheid in het 
algemeen doet afnemen. In dit geval 
spreekt men van kathodische bescher
ming. Voor de wijze van uitvoering be
staan twee methoden (fig. 14).
In het eerste, het meest eenvoudige geval, 
wordt het te beschermen metaal elektrisch 
geleidend verbonden met een metaal dat in 
het desbetreffende milieu een meer nega
tieve potentiaal heeft waardoor de poten
tiaal van de combinatie als geheel ook 
meer negatief wordt. Het extra aange
brachte metaal wordt weliswaar snel aan
getast en moet regelmatig worden ver
nieuwd (opofferingsanode).
Eleganter is de methode met opgedrukte 
stroom , waarbij de potentiaalverschuiving 
wordt verkregen door een elektrische 
stroom in de gewenste richting door het te 
beschermen object te sturen. Het is moge
lijk hieraan een regelsysteem te koppelen

Fig. 13. Schematische voorstelling van de gal
vanische corrosie die optreedt wanneer een me
taal voorzien is van een deklaag waarin poriën 
of beschadigingen voorkom en.
Boven: a. metaal met m eer edele deklaag 
Onder: b. metaal met m inder edele deklaag.

zodat de grootte van de stroom zodanig 
wordt afgesteld dat de potentiaal van het 
object een vast ingestelde waarde bena
dert.
In het geval van passiveerbare legeringen 
is een overeenkomstige methodiek moge
lijk, waarbij een elektrische stroom door 
het object zorgt voor een verschuiving van 
de potentiaal in positieve richting, zodat 
de potentiaal in het passieve gebied met 
lage corrosiesnelheid komt te liggen (fig. 
9).
In vele gevallen zal het uiteindelijk voor
deel bieden verschillende preventiemoge
lijkheden gecom bineerd toe te passen, bij
voorbeeld verf en verzinken o f verf en 
kathodische bescherming.

HET CORROSIELABORATORIUM  
VAN HET KONINKLIJK INSTI
TUUT VOOR DE M ARINE
In het licht van het voorgaande is in 1965 
door de toenmalige luitenant ter zee van de 
technische dienst der eerste klasse dr. ir. 
F. J. Kievits een corrosielaboratorium in
gericht, verbonden aan het Koninklijk 
instituut voor de marine. De overwegin
gen die bij de oprichting golden luiden ab 
volgt:
1. corrosie is een verschijnsel dat veel 
vuldig voorkomt en ter bestrijding waar 
van grote sommen geld worden besteed 
dit geldt ook voor de scheepvaart, me 
name voor de Koninklijke marine;
2. corrosie is als onderwijsobject interes 
sant, om dat het een gecompliceerd ver 
schijnsel is, waarbij verschillende vakge 
bieden een rol spelen; het vak is bij uitste 
geschikt om systeemtechnisch te lerei 
denken;
3. hetzelfde geldt voor het onderzoek va 
de corrosie, waar, gezien de gecompl 
ceerdheid van het verschijnsel en het grol 
aantal variabelen die het proces kunne 
beïnvloeden, nog een groot onderzoe) 
sterrein braak ligt;
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MATERIAALKUNDE
METAALKUNDE
CORROSIE EN- CORROSIEPREVENTIE

I. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TER ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJS 
(MEETMETHODEN, MECHANISMEN. LOCALE CORROSIEVORMEN):

a. ELEKTROCHEMIE

b. CuNilOFe/ZEEWATER
c. SPANNINGSCORROSIE
d. SPLEETCORROSIE

I 2. PARTICIPATIE IN GROTER VERBAND;

a. VERFINSTITUUT T.N.O.

b. STICHTING MATERIAALONDERZOEK IN DE ZEE

I 3. BEDRIJFSGERICHT ONDERZOEK:
a. SCHADEGEVALLEN KON.MARINE
b. LITERATUURONDERZOEK - MATERIAALKEUZEPROBLEMEN - ADVIEZEN

DEELNAME AAN WERK- EN STUDIEGROEPEN VAN NEDERLANDS CORROSIE CENTRUM, 
STICHTING MATERIAALONDERZOEK IN DE ZEE, BOND VAN MATERIALEN KENNIS, 
EUROPEAN FEDERATION OF CORROSION

Fig. 15. Schematisch overzicht van de activiteiten van het corrosielaboratorium.

4. het in punt 3 vermelde geldt in ver
hoogde mate voor de corrosie in maritiem 
milieu, waarbij moet worden aangetekend 
dat er wat betreft het onderwijs en het 
onderzoek op dit specifieke gebied in Ne
derland van een lacune kan worden ge
sproken.
Thans kan gesteld worden dat het labora
torium niet alleen een nuttige functie bin
nen het kader van het Koninklijk instituut 
voor de marine vervult, echter ook in toe
nemende mate voor het marinebedrijf als 
geheel.
De doelstellingen van het laboratorium 
zijn in een recente studie als volgt gefor
muleerd:
1. het verzorgen van het onderwijs op het 
gebied van de materiaalkunde en de corro
sie:
a. in en bij het Koninklijk instituut voor 
de marine;
b. participeren in het houden van sympo
sia, leergangen en dergelijke
2. onderzoek op het gebied van mari
tieme corrosie en corrosiepreventie, uit de 
noodzaak over de nodige kennis te be
schikken teneinde adequaat te kunnen ad
viseren bij de huidige en toekomstige ma- 
teriaalsproblemen van de Koninklijke ma
rine.
Uit de formulering van de doelstelling ten 
aanzien van het onderwijs blijkt dat grote 
waarde wordt gehecht aan het verspreiden 
van kennis.
In ftg. 15 is een overzicht gegeven van de 
activiteiten van het corrosielaboratorium. 
Deze activiteiten zullen in het navolgende 
nader worden besproken, waarbij, gezien 
de strekking van het artikel, de meeste 
aandacht aan het onderzoek zal worden 
besteed.

Onderzoek
Bij de keuze van de onderzoekprojecten 
moet rekening worden gehouden met het 
streven het onderwijs en het onderzoek 
een meer wetenschappelijke basis te ge
ven, een streven dat gestalte vindt in de 
vaststelling van de algemene principes ten 
aanzien van de officiersvorming en de 
instelling van de Adviesraad wetenschap
pelijk onderzoek bij het Koninklijk insti
tuut voor de marine4).
Op grond hiervan is het onderzoek dat aan 
het corrosielaboratorium wordt verricht in 
een drietal hoofdgroepen in te delen, te 
weten:
1. wetenschappelijk onderzoek ter onder
steuning van het onderwijs;
2. deelname aan projecten in groter ver
band;
3. het uitvoeren van bedrijfsgericht on
derzoek.

Wetenschappelijk onderzoek ter onder
steuning van het onderwijs
In de meeste gevallen zijn de onderzoek
projecten ontstaan uit specifieke marine- 
problemen die echter dan meer diepgaand 
worden onderzocht dan in het kader van 
bedrijfsonderzoek noodzakelijk zou zijn. 
Het wetenschappelijk onderzoek ter on
dersteuning van het onderwijs omvat 3 
aspecten5), te weten:
1. het introduceren van studenten in on
derzoekmethoden;
2. het de stafleden mogelijk maken bij te 
blijven met de ontwikkelingen op hun 
vakgebied;
3. bijdragen aan de vorming van nieuwe 
kennis.
Het onder 2 genoemde aspect omvat een 
zeer breed terrein; getracht wordt bij te 
blijven van moderne ontwikkelingen.
In dit kader wordt gewerkt aan:
1. het ontwikkelen en zonodig modifice
ren van meettechnieken voor toepassing in 
zeewater;
2. het in beperkte mate onderzoeken van 
reactiemechanismen van corrosiesyste- 
men.

De hiermede samenhangende projecten 
zijn:
a. Elektrochemie
In dit licht bezien is kennis van elektro
chemische meetmethoden een eerste ver
eiste6). Met behulp van dergelijke meet
methoden is het mogelijk om bijvoorbeeld 
corrosiesnelheden bij gelijkmatige aantas
ting te meten, de gevoeligheid van lege
ringen voor verschillende types locale cor
rosie vergelijkenderwijs te bepalen, en 
meer inzicht te krijgen in de corrosiepro-

cessen die bij een bepaald corrosiesysteem 
een rol spelen. Vandaar dat aan dergelijke 
metingen veel aandacht wordt besteed en 
het laboratorium goed uitgerust is met ap
paratuur op dit gebied. Uiteraard vinden 
de uitgewerkte meettechnieken en de 
hiermede opgedane ervaring een nuttige 
toepassing bij de andere onderzoekspro
jecten.

b. Het corrosie gedrag van CuNilOFe in 
zeewater
Als eerste kan hiervan worden genoemd 
de toepassing van CuNilOFe in zeewater- 
leidingsystemen 7 13).
Hoewel deze koperlegering zich over het 
algemeen goed gedraagt in zeewater zijn 
er een tweetal specifieke probleemgebie
den, namelijk de gevoeligheid voor cor- 
rosie-erosie en impingement-attack bij 
te drastische omstandigheden van 
stroomsnelheid en de gevoeligheid voor 
vervuild zeewater (bijvoorbeeld sulfiden 
in anaëroob zeewater).
Het materiaal dankt zijn goede eigen
schappen aan een beschermende laag cor- 
rosieprodukten. De bestudering hiervan 
wordt dan ook als essentieel gezien om 
iets meer van het corrosiegedrag te kunnen 
zeggen. In de eerste plaats is gekeken naar 
de electrochemische eigenschappen van 
het materiaal zonder beschermende laag, 
vervolgens werd een methode uitgewerkt 
om een eventuele huid te karakteriseren. 
Met behulp van deze karakterisering kun
nen dan de omstandigheden worden nage
gaan waaronder optimaal beschermende 
huiden worden verkregen. Tenslotte kan 
worden onderzocht welke omstandighe
den (zowel mechanisch als chemisch)
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Fig. 16. Verandering van de omgekeerde waarde van de polarisatie- 
weerstand 1/Rp (=  m aat voor corrosiesnelheid) en de corrosiesnelheid 
(W) berekend uit de gewichtsafname van het procfbuisje. als functie van

een optimale vorming in de weg staan dan 
wel verhinderen.
In het kader van dit onderzoek wordt van 
electrochemische technieken gebruik ge
maakt om te trachten meer inzicht te krij
gen in het mechanisme van de corrosie- 
reactie en het verloop van de corrosiesnel
heid als functie van de tijd. De opbouw 
van de laag beschermende corrosiepro- 
ducten is op deze manier duidelijk te zien 
(fig. 16, 17). Bij het onderzoek wordt ge
bruik gemaakt van diverse opstellingen 
waarin metingen kunnen worden uitge
voerd aan buisvormige proefstukken, ter
wijl zeewater wordt gecirculeerd. De 
stroomsnelheid van het zeewater heeft een 
grote invloed op de aard van de laag corro- 
sieproducten (fig. 18).
Ook wordt gebruik gemaakt van roterende 
electrodes, omdat deze uitvoeringsvorm 
beter reproduceerbare meetuitkomsten 
geeft, de mogelijkheid biedt het oppervlak 
tijdens o f na de expositie microscopisch te 
bekijken, terwijl als laatste voordeel ge
noemd kan worden dat dit type electrode 
een goed gedefinieerd stromingspatroon 
aan het oppervlak heeft.
Op het gebied van corrosie-erosie is een 
opstelling in ontwikkeling waarin buis
vormige monsters worden getest op de

de tijd. De stroomsnelheid van het natuurlijk zeewater door het proef- 
buisje bedroeg 1,5 m /s. Tevens is het verloop van de corrosiepotentiaal 
met de tijd gegeven.

Fig. 17. Kathodische polarisatiekrommes van een roterende CuNilO Fe-electrode in belucht 
zeewater bij aanvang (1), na 3 dagen (2) en na een week expositie (3). De vermindering van de 
stroomsterkte is te wijten aan de opbouw van de beschermende laag corrosieproducten.

gevoeligheid voor corrosie-erosie onder 
verschillende omstandigheden van 
stroomsnelheid.
Analyse van de oppervlaktelaag of de mi
crostructuur met moderne technieken, 
zoals röntgen microsonde, raster electro- 
nenmicroscopie en röntgen diffractie,

wordt uitbesteed aan andere laboratoria
(fig- 19).
Als voorlopig resultaten van het onder
zoek kunnen worden vermeld dat de op
bouw en de beschermende werking van de 
laag corrosieprodukten sterk afhankelijk 
zijn van de omstandigheden waaronder de
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Fig. 18. Oppervlakte van CuNilOFe pijpmateriaal, aangestroomd door natuurlijk zeewater met 
een stroomsnelheid van 0,1 m/s (boven) en 3 m/s (onder) gedurende 146 dagen.

laag werd gevormd: bijv. pH, tempera
tuur, chloride-, zuurstof- en carbonaat- 
gehalte van het zeewater. Bovendien 
speelt de stroomsnelheid van het zeewater 
langs het metaaloppervlak een belangrijke 
rol. Lagen corrosieprodukten met goed 
beschermende eigenschappen hebben een 
amorfe structuur en bevatten relatief meer 
ijzer en nikkel dan het basismetaal; voor 
koper geldt het omgekeerde.

c. Spanningscorrosie 
Een ander object van onderzoek is het 
fenomeen spanningscorrosie. In dit kader 
wordt aandacht geschonken aan de meet
techniek door het meedoen aan een pro
gramma, dat is opgesteld door een werk

groep van de Europese Federatie Corro
sie, om tot keuze en standaardisatie van 
een optimale meetmethode te komen. 
Voorts zijn er plannen om het spannings- 
corrosiegedrag van roestvaste staalsoorten 
in zeewater te bestuderen, waarbij van de 
meethode met constante reksnelheid ge
bruik gemaakt zal worden.

d. Spleetcorrosie van roestvaste staal
soorten
Tenslotte moet het fenomeen spleetcorro
sie worden genoemd. Ook dit onderzoek 
is ontstaan uit een specifiek marinepro- 
bleem, namelijk de spleetcorrosie van 
roestvast stalen schroefassen tijdens stil- 
standperiodes (fig. 20)14).

Gebleken is dat de microstructuur van het 
materiaal een belangrijke rol speelt bij de 
gevoeligheid voor locale corrosievormen, 
als putcorrosie, spleetcorrosie en inter- 
kristallijne corrosie.
Getracht wordt de invloed van de verschil
lende structuurbestanddelen op de gevoe
ligheid van diverse vormen van locale aan
tasting na te gaan. Het doel is te komen tot 
een geoptimaliseerde microstructuur. Het 
type roestvast staal dat hier wordt onder
zocht is austenitisch, met verhoogd Mo- 
gehalte en met N : gelegeerd. Bij derge
lijke staalsoorten kunnen allerlei interme- 
tallische verbindingen optreden in de 
vorm van precipitaten.
Ook bij dit onderzoek wordt van electro- 
chemische methodes gebruik gemaakt om 
de gevoeligheid voor spleetcorrosie te be
palen. Hiertoe werd een in de literatuur 
beschreven methodiek toegepast en verbe
terd. De anodische polarisatiekromme, 
opgenomen vanuit de corrosiepotentiaal 
in positieve richting gaande en weer re
tour, nadat een bepaalde stroomdichtheid 
is bereikt, geeft informatie over de initia
tie en de propagatie van de spleetcorrosie 
(fig. 21).
Naast de snelle electrochemische bepalin
gen worden ook monsters in plaatform 
geëxposeerd, waarbij volgens een stan
daardprocedure, ontwikkeld door de In
ternational Nickel Comp. Ltd., kunstma
tig spleten worden aangebracht (fig. 22). 
De uitkomsten van het onderzoek hebben 
aangetoond dal verschillende structuur
bestanddelen een nadelige invloed uitoe
fenen op de gevoeligheid van het roest
vaste staal voor spleetcorrosie in zeewa
ter. Dit geldt zowel voor de initiatie- als 
voor de daarop volgende propagatiefase 
van het proces.

Bovengenoemd onderzoek wordt uitge
voerd met behulp van de ter beschikking 
staande middelen aan mankracht en finan
ciën. Het zal niemand verbazen dat deze 
middelen beperkt zijn, met als gevolg dat 
er, zeker na de in gebruikneming van het 
nieuwe laboratoriumgebouw in 1974, 
aanzienlijk meer gedaan zou kunnen wor
den. De problematiek met betrekking tot 
de optimale inpassing van het corrosie- 
laboratorium, zowel in de Koninklijke 
marine als in bestaande activiteiten in Ne
derland, is recent bestudeerd door een 
commissie.
Mogelijkheden tot verbetering van het 
rendement zijn een verbreding en/of ver
dieping van het arbeidsterrein, bijvoor
beeld door het meedoen aan grotere pro
jecten in samenwerking met andere orga
nisaties.
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F ig . 19. O nderzoek van de beschermende laag 
corrosieproducten van de proefbuisjes uit fig. 
18 m .b .v . de röntgen-m icrosonde. Met deze 
techniek kan o .a . de relatieve verdeling van 
een aantal elem enten plaatselijk worden be
paald. In dit geval is langs een lijn gemeten, 
loodrecht op het pijpoppervlak en wel van de 
elem enten C u, N i, C l, M n, Fe en O. De figuur 
links geldt voor de stroomsnelheid 0 , 1 m /s en 
rechts voor 3 m /s. In het eerstgenoem de geval 
wordt duidelijk een m eer geslaagde structuur 
van de laag corrosieproducten gemeten.

Deelnam e aan projecten in groter ver
band
a. Verfinstituut T.N.O.
Als voorbeeld hiervan kan genoemd wor
den de sam enwerking met het Verfinsti
tuut T .N .O ., waarbij enige zeewater ver
bruikende apparaten van genoemd insti
tuut in het laboratorium zijn onderge: 
bracht. In deze opstellingen worden voor
namelijk aangroeiwerende verfsoorten op 
duurzaam heid en kwaliteit beproefd. Aan 
deze vorm van samenwerking wordt grote 
waarde gehecht en wel omdat het Verfin- 
stituut op een onderzoekgebied werkzaam 
is, dat grenst aan het door het corrosiela- 
boratorium bestreken terrein. Bovendien 
heeft het Verfinstituut veel ervaring opge
daan met het testen in zeewater, zodat van 
deze kennis geprofiteerd kan worden, o.a. 
bij de aanvoer en voorbehandeling van 
zeew ater dat voor de diverse proefopstel
lingen nodig is. Tenslotte geeft samen
werking met het Verfinstituut een goede 
aanloop naar mogelijke samenwerking 
met andere T .N .O .-institu ten , waarvan ir 
de eerste plaats het M etaalinstituut ge
noemd moet worden.
b . Stichting materiaalonderzoek in de zee 
Een tweede voorbeeld van participatie ir 
grotere projecten is de Stichting materiaa
londerzoek in de zee, die in 1971 werc 
opgericht door prof. dr. ir. F. J. Kievits 
oprichter en oud-hoofd van het corrosiela 
boratorium , thans hoogleraar aan de TH ti 
Delft. In de Stichting werken ca. 40 be 
drijven en instellingen samen aan onder 
zoek naarde bestendigheid van materialei 
in zeewater 15 17).
Een breed scala van materialen wordt on 
derzocht, te weten staalsoorten, non-ferr 
legeringen, kunststoffen, deklagen o 
staal en beton. De Stichting is georgani 
seerd volgens het schema gegeven in fig 
23.
In de studiegroepen zijn de belanghebben 
den voor een bepaalde vorm van materu 
len of onderzoek gebundeld. De studie 
groepen zijn verantwoordelijk voor h< 
onderzoek dat er op het desbetreffend



Fig. 21. Voorbeelden van polarisatiekrom- 
men, gevonden bij roestvaste staalsoorten in 
zeewater bij doorlopen van een potentiaalge- 
bied in positieve richting, uitgaande van de 
corrosiepotentiaal. en terug:
a. geen hysterese -  indicatie voor ongevoe
ligheid voor spleetcorrosie,
b. lichte hysterese -  indicatie voor gevoelig
heid voor spleetcorrosie, propagatiesnelheid 
echter gering.
c. grote hysterese -  indicatie voor gevoelig
heid voor spleetcorrosie met grote propaga
tiesnelheid.

Fig. 20. Optreden van spleetcorrosie bij een austenitisch roestvast stalen schroefas (na stilstands- 
periode) in de spleten tussen de as en het buitenboordlager; de as is gedeeltelijk getrokken.

I f i n .c o h mT
penningraeestei

j FERR0META1.EN V \ STUURGROEP EEG-PROGRAMMA1S

i NON-PERROMETALKS

-j KUNSTSTOFFEN

CORROSIEVERMOE1INC

\ BELASTINGEN EN RESPONSIE

F'ig. 22. Foto van roestvast stalen proefplaat na 
expositie; duidelijk is de aantasting te zien in de 
kunstmatig (m .b.v. speciale bouten en moe
ren) aangebrachte spleten. Het aantal aange
taste spleten en de diepte van de aantasting zijn 
maatgevend.

gebied wordt uitgevoerd en waarvoor zo 
mogelijk een gezamenlijk programma 
wordt opgesteld.
Het onderzoek bestaat uit het exposeren 
van de desbetreffende materialen in zee
water, waarbij de proefmonsters in de 
vorm van platen, cylinders of kabels wor
den gemonteerd op rekken (fig. 24). Het 
proefmateriaal wordt geleverd door de 
geïnteresseerde deelnemende bedrijven

Fig. 23. Organisatieschema van de Stichting 
materiaalonderzoek in de zee.

die het materiaal na de expositie gedu
rende een bepaalde periode op aantasting 
onderzoeken volgens een vooraf afge
sproken procedure. De aldus verkregen 
gegevens worden verzameld en zijn toe
gankelijk voor alle leden van de Stichting. 
Op deze basis kan de Stichting een aan
zienlijk programma uitvoeren, zonder dat 
er grote sommen geld vloeien. Het plaat
sen en bergen van de proefrekken wordt

door de Koninklijke marine verzorgd.
De rekken met te exposeren platen worden 
op de volgende plaatsen geplaatst: 
Noordzee 100 m diepte
Noordzee 45 m diepte
Texel/MOK-baai getijdenzone
Haventerrein Den Helder zee atmosfeer

Bovendien zijn er plannen om proeven te 
gaan nemen bij en op het vroegere REM- 
eiland in Noordzee, thans ingericht tot 
meetpost van Rijkswaterstaat.

Aangezien het onderzoek steeds meer een 
professioneel karakter krijgt, zal het Bu
reau van de Stichting op korte termijn 
moeten worden uitgebreid met technici, 
ook al omdat de Stichting bepaalde projec
ten op subsidie-basis verricht en de deel
nemende laboratoria onvoldoende man
kracht voor de uitvoering hiervan ter be
schikking hebben.
In deze gesubsidieerde projecten wordt 
behalve expositie- ook laboratoriumwerk 
verricht. Een eerste project, dat door de 
EEG wordt gesubsidieerd, omvat de ver
gelijkende beproeving van een aantal 
laaggelegeerde staalsoorten met hogere 
rekgrens (HSLA-steels) in zeewater, met 
het oog op eventueel gebruik voor con
structies in de zee. In het programma 
wordt de corrosiesnelheid voor wat betreft 
de gelijkmatige aantasting, de gevoelig
heid voor putvormige en spleetcorrosie, 
de aantasting van lasverbindingen, als
mede voor enkele typen de gevoeligheid 
voor spanningscorrosie, onderzocht. In 
totaal zijn er 22 commercieel-verkrijgbare 
alsmede 14 experimentele staalsoorten bij
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Fig. 24. Foto van een proefrek zoals gebruikt door de Stichting materiaalonderzoek in de zee. Aan 
het rek zijn ca. 300 proefstukken (hoofdzakelijk platen) geïsoleerd van elkaar en ten opzichte van 
het rek bevestigd. Behalve de gelijkmatige en putvormige corrosie kan door toepassen van 
speciale proefstukken ook de gevoeligheid voor verschijnselen als spleetcorrosie en spanningscor- 
rosie worden onderzocht.

het onderzoek betrokken. De weten
schappelijke achtergrond van het onder
zoek is vooral het bepalen van de invloed 
van de legeringssamenstelling op de 
corrosie-eigenschappen, zodat eventueel 
gunstige combinaties verder ontwikkeld 
kunnen worden. De genoemde experi
mentele staalsoorten zijn vervaardigd op 
grond van een uitgebreid literatuuronder
zoek naar het verband tussen legeringssa
menstelling en corrosiegedrag in zeewa
ter. dat op het laboratorium voor Metaal
kunde van de Technische Hogeschool te 
Delft werd verricht18).
Dergelijke onderzoekingen, waarvoor vrij 
omvangrijke maritieme operaties nodig 
zijn, zijn kostbaar en tijdrovend, het uit
voeren van controles en metingen tijdens 
de expositie is slechts in zeer beperkte 
mate mogelijk, terwijl de weersomstan
digheden de planning vaak in de war stu
ren. Om deze redenen is een, eveneens 
door de EEG gesubsidieerd, onderzoek
project opgezet, waarbij expositie in de 
zee zal worden gesimuleerd in het labora
torium. Het doel is na te gaan welke meet
technieken hiervoor geschikt zijn, waarbij 
vooral electrochemische metingen zullen 
worden getest. Een bijkomend voordeel 
kan zijn dat reeds tijdens de simulatie me
tingen kunnen worden verricht waardoor 
de benodigde tijdsduur voor de proeven 
niet onaanzienlijk zou kunnen worden be
kort.
De eerste opzet van het simulatie-

onderzoek is een aantal geselecteerde 
staalsoorten van het eerdergenoemde pro
gramma in de vonn van electrodes in een 
bak met langzaam stromend natuurlijk 
zeewater te exposeren. Met behulp van 
automatisch werkende meetapparatuur zal 
dan o.a. het verloop van de corrosiesnel- 
heid als functie van de tijd worden geme
ten. Een voorlopige proef heeft de waarde 
van de methodiek reeds aangetoond. Het 
simulatie-onderzoek zal grotendeels op 
het coiTosielaboratorium worden uitge
voerd. Het ondeizoek is opgezet en zal 
worden begeleid door een Stuurgroep 
waarin het Laboratorium voor Metaal
kunde van de TH-Delft, de Hoogovens, 
Het Koninklijk Shell laboratorium en het 
corrosielaboratorium zijn vertegenwoor
digd.
Ook is door de Stichting materiaalonder
zoek in de zee een subsidie verkregen voor 
een groot opgezet programma voor onder
zoek van vermoeiingscorrosie, waarbij het 
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaborato
rium, het Stevin-laboratorium van de 
TH-Delft, Rijkswaterstaat en het Metaai- 
instituut T .N .O . in belangrijke mate parti
ciperen.
Uit het voorgaande blijkt dat de staf van 
het CORLAB zich veel tijd, moeite en 
inspanning getroost om tot samenwerking 
met andere instellingen te komen.
Een van de drijfveren hiervoor is, zoals 
reeds vermeld, de wens om het rendement 
van het laboratorium te verbeteren.

Bedrijfsgericht onderzoek
Tenslotte moet nog enige aandacht aan de 
bedrijfsgerichte activiteiten van het labo
ratorium worden gewijd. In de eerste 
plaats valt hieronder het onderzoek van 
schadegevallen, een in omvang nog steeds 
toenemende activiteit.
Hoewel het laboratorium niet als bedrijfs- 
laboratorium in de marine-organisatie is 
ingeschakeld, is deze toename op zichzelf 
een verheugend verschijnsel, aangezien er 
uit blijkt dat het corrosielaboratorium ook 
voorde Koninklijke Marine als geheel nut
tig werk doet. Anderzijds bestaat het ge
vaar dat door de beperkte mankracht te
veel aandacht aan dergelijk onderzoek, 
met een meestal spoedeisdend karakter, 
moet worden besteed, zodat de primaire 
taak van het laboratorium in gevaar dreigt 
te komen. Desondanks wordt het in rede
lijk beperkte mate uitvoeren van bedrijf- 
sonderzoek ook door de staf als nuttig 
ervaren. Ten eerste omdat het een binding 
geeft met de praktijk en ten tweede in zeer 
nuttig instructie- en lesmateriaal voorziet, 
dat dienst kan doen om de adelborsten 
direct bij de praktijk van de materiaal
kunde te betrekken.
Een andere vorm van bedrijfsgerichte ac
tiviteiten is het op verzoek geven van ad
viezen met betrekking tot materiaal- en 
corrosieproblemen en het zonodig doen 
van literatuuronderzoek19 23).
Met het voorgaande is in het kort de func
tie van het corrosielaboratorium aangege
ven. waarbij de nadruk is gelegd op het 
uitgevoerde onderzoek.

ONDERW IJS EN ORGANISATIE
Uiteraard is het laboratorium ook direct bij 
het onderwijs op het Koninklijk instituut 
voor de marine betrokken, aangezien de 
stafleden verantwoordelijk zijn voor de 
studiepakketten m ateriaalkunde en corro
sie. Hierbij wordt gestreefd een niveau te 
halen dat vergelijkbaar is m et wat op een 
TH geboden wordt. Zo geeft een met goed 
gevolg afgelegd examen m ateriaalkunde 
vrijstelling in dit vak op het niveau P2 
richting W erktuigbouwkunde op de TH- 
Delft.
Wat betreft het in de inleiding genoemde 
aspect organisatie kan gesteld worden dat 
het corrosielaboratorium ook bij de exter
ne organisatie van het corrosie-onderzoek 
en de verspreiding van kennis hieromtrent 
is betrokken.
Om dit laatste te bevorderen wordt daad
werkelijk meegewerkt aan het houden van 
leergangen, symposia en dergelijke, zoals 
bijvoorbeeld de vacantie-leergang Mari
tieme corrosie, welke in 1973 werd geor
ganiseerd aan de TH -D elft24 — 28).
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De diverse medewerkers van het laborato
rium maken deel uit van werkgroepen in 
het kader van de instellingen in Nederland 
die zich bezig houden met activiteiten op 
corrosiegebied, zoals de Stichting Neder
lands Corrosie Centrum, de Bond van Ma
terialenkennis (Studiekem Corrosie) en de 
reeds genoemde Stichting Materiaalon
derzoek in de zee. Bovendien bestaan er 
contacten met laboratoria van andere in-
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BO EK BESPREK IN G

'Zeemanschap’, oorspronkelijk geschreven door S. P. de Boeren J. A. Schaap. Geheel 
herziene en verbeterde 7e druk door K. Glas en J. W. Schutte.
Uitgegeven door: Uitgeverij J. F. Duwaer & Zonen te Amsterdam.
Afmeting: 15,5 x  23,5 cm. Deel 1: 288 pag., deel 2: 192 pag.

Hoewel bestemd voor het Hoger Zeevaar- 
tonderwijs is deze geheel herziene uitgave 
van het in zeevaartkringen zo bekende 
werk ook voor de scheepsbouw van zoda
nige betekenis, dat een aankondiging in 
Schip & W erf gerechtvaardigd wordt 
geacht. Uiteraard wordt de stof behandeld 
vanuit het gezichtspunt van de (toekom
stige) gebruiker van het schip en is het 
derhalve vooral van beschrijvende aard. 
W aar noodzakelijk worden theoretische 
principes en berekeningen echter evenzeer 
behandeld en met practische voorbeelden 
aangevuld.

In deel I worden de volgende onderwerpen 
behandeld: Stuurinrichtingen, ankergerei 
met ankerspil, reddingmiddelen, davits, 
veiligheidsmiddelen, brandbestrijdings- 
en ontdekkingsmiddelen, tuigage en laad- 
gerei, stuwadoorswet en laadgereicertifi- 
caten, aanvullende uitrusting.

Deel 2 handelt over de volgende onder
werpen: Vrijboord (uitwatering) hydrosta
tica en stabiliteit, carènediagram, 
scheepssterkte, klassificatiebureaus, on
derhoud en onderzoek van schepen, cor-

rosiebescherming en verfsystemen, in
specties.
Beide delen hebben een inhoudsregister. 
De typografische verzorging van het werk 
is zeer goed talloze tekeningen, schema’s, 
foto’s en diagrammen verduidelijken de 
tekst, die in een vlot leesbare stijl is ge
schreven.
In het voorwoord wordt de verschijning 
van een te volgen deel 3 aangekondigd. 
Aanbevolen vooral voor hen, die de ken
nis van het schip willen vergroten buiten 
het gebied, waarop zij beroepsmatig 
werkzaam zijn. J. M. J.

S. en W. -4 4 e  jaargang no. 10 -  1977 307



Diagnostic System for Diesel Engines1

M .K . Eberle, Diesel Engines and M arine Installations Division

The reasons for the development of the S u l z e r  Engine Diagnostic 
System (SEDS) are outlined in this article, together with its mode of 
operation.

An engine diagnostic system appears to be necessary because 
of the following considerations:
-  A scheduled m aintenance scheme is not necessarily an 

economical one.
-  The tight schedule of a modern vessel allows only fo r very 

little down time, i.e. less frequent and shorter overhaul 
periods. The aim is to do most of the m aintenance o r re
pair work in harbour by a well trained crew.

-  M odern manning schedules already m ake it difficult to 
recruit the necessary personnel for engine m aintenance 
work. This situation is expected to become even m ore diffi
cult in the future.

In the past, a planned or scheduled m aintenance procedure 
based on performance records was used. The inherent p ro b 
lem associated with a scheduled m aintenance procedure is 
that the mean time between overhauls (or part replacem ent) 
is strongly dependent on a num ber of factors over which the 
engine builder in some cases has little or no control. As a 
consequence, m aintenance work is often done too  early— 
which is uneconom ical—or sometimes too late—which is 
again uneconomical, particularly if an engine breakdow n oc
curred as a consequence.

It is clear that, with a substantial num ber o f influencing 
factors, a prediction of the life expectancy of, for instance, a

1 Shortened version of a paper presented on 20th April 1976 at the 
meeting of the Institution of Engineers and Shipbuilders in Glasgow, 
Scotland.

piston ring is fairly difficult. A reliability analysis o f piston 
rings o f slow-speed tw o-stroke m arine diesel engines from 
field d a ta  [1] (Fig. 1) illustrates this p o in t quite well.

M ainly because o f these reasons, it is felt tha t an on-line 
engine diagnostic system will be a necessity in the future. 
Such a system is in no way m eant to  im prove the engine 
construction , but to detect early adverse influences on the 
operation o f the engine.

S u l z e r  Engine Diagnostic System

The S u l z e r  Engine D iagnostic System— called SEDS— is an 
on-line au tom atic  da ta  acquisition and in terpretation  system 
using a digital m inicom puter. F irst o f all, this system gives an 
analysis o f the instantaneous perform ance and running condi
tion o f the engine. The reduced data , finally related to time, 
make a trend  analysis by m eans o f regression calculation 
possible.

Perform ance analysis indicates the kind of m aintenance 
work required  to  keep the engine perform ance a t optim um  
level. The built-in alarm  limits prevent an eventual break
down and  the trend analysis gives indications when and which 
com ponents have to  be replaced or overhaul has to  be carried 
out. The goal is therefore to  do as little m aintenance w ork as 
is necessary and a t the right m om ent to  ensure optim um  per
form ance o f the engine.

Over the past few years, together w ith the further develop
ment o f S u l z e r  engines, quite a num ber o f new m easurem ent 
techniques and  their effectiveness w ith regard  to  engine condi
tion diagnosis were investigated. The prim ary concern was to 
develop m ethods for obtain ing inform ation  relating to  the 
piston running  conditions in the cylinder liner.

S U LZER  
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Hardware configuration

Figure 2  shows the hardw are configuration schematically. The 
system is divided into three parts:

-  The data  acquisition and preprocessing to  be located in the 
engine room  as close as possible to  the engine.

-  C entral processing unit (C PU ) and  data  recording equip
m ent (cassettes) to  be located either in the control room  
or in a separate room .

-  The means of com m unication m an— machine to  be located 
in the contro l room .

Sensors

F or the selection of the senors, the following criteria, am ong 
others, were established:

-  Each sensor m ust be easy to  install and be replaceable (if 
necessary).

-  The life expectancy of each sensor—all on-line— m ust be 
m ore than  tw o years, during which an accuracy of better 
than  1%  o f the full scale (for the whole chain of m easure
m ent) m ust be obtained with a  m inimum o f calibration 
w ork necessary.

-  Sensors m ay in no way obstruct m aintenance work on the 
engine.

Figure 3 shows the sensors used for an  R N D ..  M engine.
T em perature sensors and pressure transducers: The tem 

peratu re  sensors are readily available and can easily be in
stalled; the same is the case for the quasi-steady pressure 
transducers (capacity-type transducers are used).

Proxim ity transducers: A  new type of proxim ity trans
ducer [2] (Fig. 4) was developed in collaboration with V ibro- 
m e t e r  S. A. of F ribourg , Switzerland. This device measures 
the distance between piston ring and cylinder insert. Being 
separated from  the inner cylinder liner surface by a metal 
plate, the transducer can be quickly m ounted and  replaced 
(if necessary).

Cylinder pressure

A  non-cooled piezo-electric type transducer is used to  meas
ure the cylinder pressure. This sensor (in the prototype instal
lation) is m ounted on the indicator cock. The problem  with 
this kind o f  m ounting is the possibility of the connecting tube 
being blocked by dirt. In the m eantim e, a new cylinder pres
sure transducer (piezo-electric) has been developed. This is to 
be m ounted flush in the cylinder cover and is cooled by the 
cylinder cover cooling itself.

T o  facilitate a fast and  reliable cabling of the engine and 
to  prevent cable dam age, a prefabricated tube system contain
ing all the necessary cabling was developed.

D ata preprocessing and digital data transmission

A  digital da ta  transm ission and processing system was chosen 
fo r the following reasons:

The transm ission of low tension signals over greater dis
tances is unreliable, because they are subjected to  electrical 
noise stemming from  generators and high tension lines. 
Analogue transm ission requires expensive cabling with shield
ing in order to  counter these d isturbing influences.

The SEDS uses as short analogue lines as possible; the 
preprocessing units, which can be directly m ounted on the 
engine, contain  the amplifiers, m ultiplexers and A /D  con
verters. In the case of dynam ic signals (cylinder pressure, fuel 
injection pressure and proxim ity signals), the preprocessing 
units carry out quite an am ount o f processing and d a ta  
storage in order to  separate (timewise) the central processing 
unit from  the engine process.

The digital signals are transm itted  in a sequential asyn
chronous m anner over four cheap telephone wires (for each 
preprocessing unit and connection o f CPU  with peripherals) 
up to  distances of 400 m. This m eans an extremely inexpen
sive cabling which is installed in a m inim um  of time.

Central processing unit and data recording

The free program m able central processing unit— to which the 
user has no direct access and no possibility o f destroying the 
m emory— is a PD P11 m inicom puter supplied by the D igital 
Equipm ent C orporation. Core size is selected according to  
the particular need.

The trend data are perm anently stored in the com puter. 
However, to  avoid losing this inform ation in the case o f a 
‘m emory loss’, the data are also stored on tape (trend  cas
settes).

The trend recorder contains inform ation referring to  a 
long period of tim e; the inform ation density with respect to

T  T em p era tu re  
P  P ressu re 
M  Q u an tity  flow 
D  T o rq u e  
N  Speed  
P R O X

P roxim ity  tra n sd u c e r
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3 Positioning and number o f sensors on R N D . . M engines.
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Detail I

A .  B, C , D. E  arc piston rings 
(ring B is copper p la ted )

1 Cylinder liner
2 Cylinder jacket
3 C ooland  space
4 Sleeve
5 Transducer

Instantaneous engine running  and perform ance (IN 
STA N T)

-  Trend analysis (T R E N D )
-  C om m unication system with console (C O N SO LE)

A separate program m e, not sim ultaneously  resident in the 
core with the above m entioned ones, is the system ’s m ain
tenance program m e, stored on tape (H E L P). Figure 5  is a 
schem atic diagram  of the softw are structu re  (excluding 
HELP).

Programme IN S T A N T

The IN ST A N T  program m e calculates o u t the  basic engine 
perform ance data  as well as those for tu rbochargers and 
charging air coolers. T herm al loading is m easured by sub
surface therm ocouples, m ounted  approxim ately  6 m m  below 
the metal surface; tw o in the cover, four in the upper p art of 
the liner and one in the b o tto m  o f the liner (exhaust side).

T he four elem ents m ounted  in the upper part of the  liner 
allow  the detection o f a nonsym m etric com bustion ; in ad 
dition, they indicate ring ro ta tion /osc illa tion  as well as ring 
scuffing. T he elem ent located  in the b o tto m  is prim arily  an 
ind icato r fo r piston scuffing. M onito ring  o f  the piston rings 
is by m eans o f tw o proxim ity  transducers per cylinder; these 
elem ents m easure the distance between piston  ring surface 
and liner surface and  are therefore able to  find— w ith a high 
degree o f certainty— sticking, broken or m issing rings.

4 Piston ring sensor (example shown is signal from proximity trans
ducer).

time is consequently low. In contrast to this, the sail record
er—similar to the flight recorder of an aircraft— contains 
nearly all the inform ation collected over a short period of 
time (approximately 4 h) written on an endless tape. The sail 
recorder therefore contains practically all the da ta  up to  an 
alarm, and is primafily meant to be used by the engine m an u 
facturer.

Communication man— machine

Communication with the system is extremely simple. It takes 
place by means of the push buttons and the lam ps in the 
operating panel, as well as with the prin ter and display. The 
messages—input or ou tput—are not coded, and are thus im 
mediately understandable. The system does no t therefore re
quire any particular knowledge to  be used effectively.

Software

The software is based on a real tim e m ultip rogram m ing ex
ecutive. Basically the system uses three groups o f program m es. 
The first group (DATA) is responsible for d a ta  acquisition, 
linearization and control o f the proper functioning o f sensors, 
signal transmissions, preprocessors and peripherals. T ogether 
with the application of reference values, an extrem ely high 
degree of selfchecking is achieved. Accordingly, the tracing 
of problems is fairly easy. The second g roup  o f program m es 
incorporates the data  analysis procedures (engine diagnosis) 
with the following sub-groups:

<H<
Q

Z<H

Q
Z
LUa.H

HI-1
Oco
Zoo

Trend recorder Console 

Software configuration.

Printer Sail recorder
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The instrum entation described so far allows for an anal
ysis of the running condition of each individual cylinder, the 
com parison against absolute alarm  limits and a relative dis
crim ination of one cylinder to  another.

M easurem ents of engine speed, load and fuel flow, together 
with cylinder pressure, fuel injection pressure, tem perature 
after cylinder, charge air cooler and tubocharger performance 
(efficiencies, air flow rates) are necessary in order to  be able 
to normalize the perform ance data. These norm alized per
form ance data are com pared with the standard engine data, 
and an autom atic trend evaluation is carried out to pin-point 
finally the action to  be taken in order to  bring the engine 
back to  standard perform ance or to  plan m aintenance work 
in advance.

Perform ance data norm alization as well as deviation calcu
lation (from standard) are executed by IN STA N T. This p ro 
gram m e gives also directions about m aintenance needed to 
bring perform ance back to  standard. Only reduced data (mean 
values) which are collected over a longer period of time with 
stable engine operation are used. The high speed signals of 
both cylinder and fuel injection pressure are evaluated in 
the preprocessors indicated in Figure 2. In the case of the 
cylinder pressure, only the m ost im portant points of the p - t  
trace o f  a representative cycle (mean value over a num ber of 
consecutive cycles) are taken. These are: compression pres
sure, peak com bustion pressure, crank angle at which the 
peak com bustion pressure occurs. Using this method, the 
m ost relevant inform ation is gained with a reasonable tech
nical effort. A similar approach is used for the injection pres
sure. Finally, the program m e feeds the sail recorder, the data 
being transferred in intervals of 30 s (basic cycle time).

Alarms
All measured values are com pared to absolute alarm  limits. 
In the case o f the sensors per cylinder, no t only absolute 
alarm limits are used, bu t also relative lim its; i.e. the signal 
of one sensor is com pared with the mean value of all sensors 
in the same position. Sensors which produce an error message 
(detected by the system) are autom atically not considered.

In the case of an alarm , a lamp in the appropriate console 
field is turned on and a message is printed. The alarms are 
classified according to  the urgency of action required; this is 
indicated by the colour of the lamp. An alarm  message could 
read as follows:

4-20-1976 18:15 CYL 2 EX H A U ST TEM P EXCEEDS REL 
LIM IT, C H E C K  IN JE C T IO N  PU M P A N D  T IM IN G

Simultaneously, an orange lamp would blink. The end of an 
alarm  is indicated by the printer, and the blinking lam p is 
turned off.

Programme TR E N D
P art of the da ta  used for the ‘deviation calculation from 
standard’ (or condition report) form the input to  execute a 
regression calculation in order to give an indication about the 
appropriate time of m aintenance work and the priorities.The 
regression calculations are only done at intervals of approxi
mately one week; the ou tpu t is produced by request. If the 
time forecast fo r m aintenance of a certain com ponent be
comes small— in the order o f one m onth—a warning is au to 
matically displayed.

Programme C O N SO LE
This program m e is responsible for the panel operations and 
processes the following functions: main switch, alarm s and 
warnings (lamps), protocol o f alarm s, protocol of engine per
formance, protocols of particular aspects of engine perform 
ance (selectable), key-board, display 1 and 2, control for 
display 1, peripherals (status).

Programme H E L P
The program m e DATA, besides data acquisition, traces sen
sor, preprocessor and peripheral problems. The program m e 
H ELP was developed to  allow for rapid fault finding and 
repair. Directions as to what to do, possible requests for 
visual checks and replacement of prints are carried out by 
this program m e.

N o special knowledge is required to  use this special system 
m aintenance tool. When designing the SEDS, great care was 
taken to  make sure that the engine m aintenance problem  was 
not being shifted to  an electronic m aintenance problem.

Experience with the prototype installation

The SEDS prototype is installed on the MS V il l e  d e  S t r a s 

b o u r g , equipped with a Su l z e r  6 R N D 90  engine.
The system, with the exception of the T R E N D  software 

(to be completed shortly), has been in operation for more 
than a year. As expected, the installation of the system could 
be executed quickly. In this context, it should be mentioned 
that the necessary drillings for the sensors to  be m ounted on 
the engine were done in advance. These drillings for tem pera
ture measurements are standard on the R N D ..M  engine 
(cylinder liner and cover).

No significant problems have been encountered to  date. 
The m ost im portant question, whether the use of this system 
on the M S  V il l e  d e  S t r a s s b u r g  is economic or not, cannot 
be answered yet, since the period of use is not yet long enough 
and no engine problems have occurred.

«

SEDS for general application

The concept of the SEDS facilitates the adaption o f the system 
to changing needs; the instrum entation usual for unm anned 
(UM S) operation can be incorporated. The SEDS com po
nents, which are built to the m ost dem anding requirem ents 
for the installation of electronic equipm ent on board  ship, 
can be used for any data acquisition and processing system 
in industry.

Concluding remarks and outlook

It is considered that the engine m anufacturer should actively 
pursue the development of engine diagnostic systems because 
of the following reasons:
-  The choice of suitable sensor locations and signal inter

pretation  require a great deal of engine know -how  which 
only the m anufacturer can offer.

-  S tandardization of the sensor installation (e.g. drillings) 
can only be carried out by the engine builder.

-  Only the engine m anufacturer and client together have the 
necessary facilities—namely test beds and installed en
gines—to  evaluate diagnostic systems.
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S u l z e r  are able to develop and build the required electronic 
equipm ent on an industrial basis; the SEDS being made by 
the S u l z e r  Industrial Electronics D epartm ent.

Engine diagnosis is a development which will undoubtedly 
become more widely used in the future. Introduction will, 
however, probably be gradual. G reat effort still has to  go into 
sensor development, in particular with regard to  reliability, 
inform ation content, simplicity and price. S u l z e r  is investi
gating quite a number of new possibilities along these lines. 
The diagnostic system described is passive. Interesting possi
bilities for interactive systems are already in view.
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VERTICAL-PLANE ROTATING BOW-FENDERS 
FOR MANOEUVERING LARGE TANKERS 
AND OIL RIGS IN OPEN WATERS

The positioning of oil rigs and the berthing 
or unberthing of large tankers at exposed 
jRyisUue terminals raw .now Jse carried out 
in rough weather, with waves more than 
3m high, by tugs fitted with the new 
vertical-plane rotating bow-fenders deve
loped jointly by Consulting Naval Archi
tect C. R. Horton Jnr. of Wilton, Connec
ticut, U .S.A . and Firestone Burleigh Ma
rine Pneumatic Fendering Co. L td., of 
Brentford, England, (see fig. 1). Without 
rotating fenders such operations are nor
mally discontinued when wave heights 
exceed 1.5 m.
First to be equipped is the 120 ft, 5700 
h.p. Esso Santa Cruz (see Fig. 2), 
whose main duty is to manoeuvre VLCCs 
up to 500,000 tons d .w .t. to and from 
open-sea berths at Aruba, N .W .I. The 
tug, capable of a 70 ton bollard pull, has 
been given twin fender units consisting of 
3 m diameter tyres on steel rims with sel- 
flubricating bronze bushes. The rims are 
free to rotate about a transverse horizontal 
steel axle secured into the hull, which also 
acts as a stiffening tie. The assembly is 
designed to withstand longitudinal thrusts 
up to 80,000 kg and lateral thrusts of half 
that amount, as the bows lift and fall and 
carried from side to side in a figure-of- 
eight motion by passing seas.
During trials in October, 1976, the Esso 
Santa Cruz successfully pushed a 25,000
d.w.t. tanker in 2 m seas on the lee 
side and 3.3 m seas on the weather side.

Fig. I

Fig. 2

b
c
d
A

-  wave position I
-  wave position 2
-  Rotating Bow-Fender position I
-  Rotating Bow-Fender position 2
-  ship’s side
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Schroefaskokerloopbussen van de HDW
Ing. G. Mewes, Hamburg*

Voor de fabrikatie van schroefaskokerloopbussen beschikt de Howaldtswerke-Deutsche 
Werft A. G ., Hamburg en Kiel over jarenlange ervaringen. Op 7-4-1976 kwam de tot 
dan toe 15.000ste schroefaskokerloopbus gereed. Tesamen met de invoering van meer 
betrouwbare schroefaskokerafdichtingen, in het jaar 1948, begon de economische 
toepassing van oliegesmeerde lagers. De toenmalige Deutsche Werft specialiseerde zich 
op dit gebied en kon reeds gauw naast gehele achterstevens en roeren ook complete 
schroefaskokers met afdichtingen en schroefaskokerloopbussen voor levering aan an
dere scheepswerven aanbieden. Zeer veel pionierswerk werd in de tussentijd gepres
teerd, standaardafmetingen en bijzondere fabrikatiemethoden ingevoerd.
Door de doorlopende verdere ontwikkeling van de fabrikatiemethode, op grond van de 
verkregen bedrijfservaringen, is thans bij de Howaldtswerke-Deutsche Werft A. G. een 
kwaliteit van dit product bereikt, welke een toepassing in de modernste schroefaskoke- 
rinstallaties van iedere afmeting mogelijk maakt.

Technologie
Een bijzondere invloed op de ontwikke
ling van de HDW-loopbussen verkreeg de 
in 1962 ingevoerde Kolene-E-Methode. 
Deze methode bestaat, zoals in afb. 1 aan
gegeven is, uit een zoutbad met ompool- 
bare electrische aansluitingen aan de te 
behandelen delen.
Bij de behandeling van gietijzer met de 
Kolene-Methode wordt het grafiet uit de 
oppervlakte van het reeds bewerkte of ook 
het onbewerkte onder te dompelen deel 
verwijderd en vormen zich vele onregel
matig gevormde kanalen, zoals te zien is 
in de doorsnede van afb. 2.
De zo verkregen oppervlakte wordt on
middellijk na de verwijdering van alle zou- 
tresten daar, waar later het witmetaal moet

worden aangebracht, met zuivere tin 
voorzien. Daardoor ontstaat voor het wit
metaal, onafhankelijk van de samenstel
ling hiervan, een volkomen binding met 
het gietijzer. De kwaliteit kan bewezen 
worden bij de mechanische bewerking van 
de lagers aan de hand van de overgangs
zone van de tot in het gietijzer ingedraaide 
oliekamers (afb. 3).
Door de ’Chalmerstest’ worden de boven
genoemde verklaringen in getallen weer
gegeven. De hechting volgens Chalmers 
bedraagt meer dan 4,25 mm2 (6000 
p . s . i .). Een verdere kontrole voor de hech
ting van het witmetaal met de bus is de 
ultrasonore beproeving, die tot de stan- 
daardkontrole behoort. Bij de HDW wor
den behalve de loopbussen, lagerschalen

*  G le ic h s tro m le itu rtg  
D C c u r re n t  supp ly

Afb. 2

en andere onderdelen uit gietijzer evenals 
delen uit nodulair gietijzer en gietstaal 
(voor de reiniging van de oppervlakte) in 
de Kolene installatie behandeld.

De installatie is gemaakt voor de buiten
diameter van 1100mm. van de bussen met 
een lengte van 2800 m m ., zie afb. 4. 
Door de Kolene-E-Methode worden giet- 
gallen en insluitingen aan de bewerkte gie
tijzeren oppervlakte zeer duidelijk zicht
baar. Hierdoor ontstaat voor de bus een 
zeer waardevolle kwaliteitskontrole.
Om het materiaaluitval binnen bepaalde 
grenzen te houden wordt uitdrukkelijk ma
teriaal besteld dat met de Kolene Methode 
behandeld kan worden.

* afdeling constructie, componenten en aslei
dingen van de HDW, Hamburg.
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Afb. 3

Mogelijkheid tot levering -  service
De continue fabrikatie van loopbussen, 
d ieb .v . in hetjaar 1974 tot een bewerking 
van 70 bussen per maand leidde, maakt 
het aanhouden van een omvangrijke voor
raad van onbewerkte delen mogelijk. 
Hierdoor is de mogelijkheid geschapen 
een snelle vervangende levering in het ge
val van schade te doen. De levering op 
korte termijn kan met nog grotere zeker
heid gegeven worden, wanneer bussen 
met HDW-standaardmaten gebruikt wor
den. Minder zeker is de levering op korte 
termijn met abnormale maten, b.v. grote 
flenzen en te grote lengte.

Een verdere positieve factor voor een 
goede service is de inrichting voor mecha
nische bewerking van de bussen. Door het 
gebruik van speciale machines is hiervoor 
slechts een korte tijd nodig. De aanwezig
heid van een groot aantal algemene, niet 
gespecialiseerde machines, biedt boven
dien steeds uitwijkmogelijkheden.
De bewerking van de bussen en het op 
maat draaien daarvan volgens de uiteinde
lijke maten van de schroefaskoker door de 
besteller, wordt niet door veiligheidsvoor
schriften op gezondheidsgronden beperkt,

M itte llin ie  fu r  d ie  h in t B u ch se  
ce n tre lin e  fo r  the a f t  b u s h

zoals dit bij kunststofbussen met verster
king door asbestgrondstoffen het geval is. 
De verwerking hiervan is b.v. in de 
Bondsrepubliek Duitsland en in Zweden, 
slechts na aanvraag bij de veiligheidsin
stanties en onder gebruik van omvangrijke 
veiligheidsmaatregelen mogelijk.

Evenzo is de benodigde tijd voor het ingie
ten van het lagermateriaal door het ge
bruik van een centrifugale ingietinstallatie 
tot een minimum beperkt. Het ingieten is 
door beproevingen zo op het lagermate
riaal ingesteld, dat het voor de toepassing 
in schroefaskokerlagers zo belangrijke la
germateriaal met een hoog loodgehalte -  
HDW standaarduitvoering -  eveneens 
centrifugaal ingegoten wordt.

luviueu van nel uitlijnen en ue onder
steuning van de asleiding op de bedrijf
somstandigheden.
Door de vrijvliegend ondersteunde 
schroef heeft de statische buiglijn van de 
schroefas steeds dezelfde buigrichting, 
die bij niet volgens deze buiglijn uitge
lijnde achterste schroefaskokerloopbus tot 
druk op het uiteinde leidt. (afb. 5)
Bij de HDW beschikt men over computer-

M itte llin ie  fu r  d ie  v o rd  B u c h s e  
c e n tre lin e  fo r  th e  fo rw a rd  bush

Afb. 5

Afb. 6

Afb. 4

Afb. 7

program m a’s, waarmede het juist plaatsen 
en uitlijnen van de lagers bepaald kunnen 
worden.
De resultaten van de berekeningen geven 
ook aan, of onder in acht neming van de 
asdoorbuiging een ’slope’ boring in de 
achterste loopbus nodig is. De ervaring 
heeft ons geleerd, dat de uitlijning van de 
asleiding vooral in het eerste bedrijfsjaar 
van het schip sterk verandert. Zodra er 
gelegenheid voor is en de schroefas om 
welke reden dan ook getrokken is, moet 
men een controlemeting verrichten. Aan
wijzingen voor de noodzaak van verander
ingen zijn meestal af te leiden uit het 
draagbeeld van de loopbus.
De bovenbeschreven, door het schroef- 
gewicht veroorzaakte doorbuiging van de 
schroefas, wordt vooral bij tankers nog 
beduidend versterkt wanneer deze met 
kleine ballastdiepgang varen en de schroef 
daardoor zijn stuwcentrum onder het mid
den van de as heeft.
In dit geval moeten hoge omwentelingen 
vermeden worden.
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Smering en koeling
Verder is van belang voor de loopbus, 
naast het gebruik van een smeerolie met 
hoge viscositeit, op de juiste plaatsing van 
de oliegaten en groeven te letten. Bij een 
volkomen met smeerolie gevulde schroe
faskoker is dan de goede smering gega
randeerd. (afb. 6). Indien vooreen betere 
koeling, het reinigen van de smeerolie of 
het onttrekken van water een pompaggre- 
gaat voor continubedrijf toegepast wordt, 
moet zuivere smeerolie door middel van 
een leiding tot aan de achterste loopbus 
gevoerd worden.
Bij de toepassing van radiaal lipafdichtin- 
gen, zoals b.v. SIMPLEX-COMPACT- 
afdichtingen, moet op een juiste drukver- 
houding gelet worden.
Men moet dan slechts open smeersyste- 
men met constante druk of met drukrege
ling via een hoog geplaatste tank gebrui
ken.
De warmteafvoer van de achterste loopbus 
is in de meeste gevallen door de intensieve 
omstroming met zeewater gegarandeerd. 
De smeerolietemperaturen liggen dan in 
de orde van grootte van 60° C. en lager. 
Bij gunstige omstandigheden wordt meer 
dan 50% van de lagerwarmte via de loop
bus aan het zeewater afgegeven.
Door constructieve en bedrijfstechnische 
maatregelen kan deze warmteoverdracht 
bevorderd worden.
Zo moeten b.v. ingegoten en ingedraaide 
holle ruimten tussen bus, schroefaskoker 
en stevenknoop klein gehouden worden 
(afb. 7) en, indien mogelijk, de achterpiek 
met een watervulling van ongeveer 1 M. 
of meer gevaren worden. Ongunstige om
standigheden ontstaan bij loopbussen uit 
kunststof en zeer korte schroefaskokers 
met een kleine olieinhoud. Hier moet de 
toepassing van koelsystemen met twee 
pompen (1 stand by) en een koeler toege
past worden, waardoor een duurdere in
stallatie en een extra toezicht ontstaat.

Bij het bezien van de warmtebalans van de 
schroefaskoker moeten naast de techniek 
van de glij lagers ook nog de grenzen van 
de temperatuurbelasting van de schroe- 
faskokerafdichtingen in ogenschouw ge
nomen worden. Alhoewel hier ook door 
materiaalverbeteringen veel bereikt werd, 
moet men niet vergeten dat de toegepaste 
gummidelen door warmteïnvloed verou
deren. De aanbevelingen van de fabrikant 
met betrekking tot de toelaatbare olietem- 
peraturen moet men beslist opvolgen.
De smeerolie is ook onderhevig aan een 
verouderingsproces, hetwelk door hoge 
temperaturen versneld wordt.

Omvang van de levering en arbeidsver
deling
De schroefaskokerbus, ongeveer in de 
HDW standaarduitvoering, met de beves
tiging door middel van verschillende ver
kleinde doorsneden door middel van het 
inpersen in de schroefaskoker of direct in 
de stevenknoop is een relatief eenvoudig 
onderdeel met eveneens relatief geringe 
kosten. Door de grote klantenkring is de 
HDW echter vaak genoodzaakt, alle mo
gelijke speciale uitvoeringen ook te leve
ren.
Zo worden b.v. in de lengte gedeelde, 
schuin gedeelde, bussen met grote flenzen 
en langere bussen evenals bussen met 
’Camelia’-boring gevraagd.

Gewoonlijk wordt de binnendoorsnede 
passend ten opzichte van de lageronderde- 
len klaar bewerkt besteld en de klant be
werkt de bus zelf aan de buitenzijde vol
gens de beschikbaar komende zuivere ma
ten van de stevenboring. Evenzo worden 
de aan de buitenzijde aan te brengen olie- 
groeven na het klaarbewerken van de bui
tendiameter aangebracht, omdat anders de 
buitendiameter door de meervoudige on
derbrekingen niet precies zuiver bewerkt 
kan worden.

Andere verdeling van de werkzaamheden 
tussen de klant en de HDW is vanzelfspre
kend mogelijk, b.v. alleen de binnenbo- 
ring van de bus, de bewerking in de Ko- 
lene installatie en het vertinnen bij de 
HDW, daarentegen het ingieten met inbe
grip van binnen- en buitenbewerking bij 
de klant. Berekeningen en economische 
overwegingen bepalen voor iedere klant 
de gewenste verdeling der werkzaamhe
den.

Speciale uitvoeringen en technische 
aanwijzingen
De vrijdraaiende gelagerde schroef met de 
onsymmetrische toevloeiing, die boven
dien met de diepgang van het schip veran
dert, beïnvloedt vanzelfsprekend gedu
rende het bedrijf de buigingslijn van de 
schroefas. Bij metingen aan verschillende 
schepen is gebleken, dat de schroef door 
de ligging van het drukcentrum boven het 
asmidden een omhoogbuigend moment 
verwekt. Daardoor wordt de doorbuiging 
van de schroefas verminderd en soms het 
asuiteinde naar boven gebogen.
De gevolgtrekking hieruit en uit het hierna 
vermelde is dat een goed gemaakte loop
bus door het normale bedrijf van de 
schroefas en een voldoende aantal om
wentelingen niet in gevaar wordt ge
bracht.
Statistieken over schadegevallen aan ach
ter schroefaskokerloopbussen tonen aan, 
dat beduidend meer gevallen voorkomen 
bij turbineschepen dan bij motorschepen. 
De oorzaak kan zowel in de meestal gro
tere afmetingen van de bouwdelen als in 
de bij turbineschepen lange draaitijden 
met een zeer laag aantal omwentelingen 
gezocht worden.
In vele gevallen kon de leiding van de 
machinekamer van turbineschepen mel
den, dat korte temperatuur- en draaimo- 
mentverhogingen opgetreden zijn bij het 
weer opvoeren van de omwentelingen na

Afb. 9
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langere tijd met geringe omwentelingen.

Bij turbineschepen met een groot vermo
gen, relatief klein aantal schroefomwente- 
lingen en daarbij relatief zware assen en 
schroeven moeten daarom maatregelen 
voor meer zekerheid bij lage omwentelin
gen getroffen worden.
Hierdoor is in bepaalde gevallen de toe
passing van smeerolie met een hogere vi
scositeit noodzakelijk.
Het laagste aantal omwentelingen voor 
hydrodynamische smering of de grens 
voor wrijving kan, bij aanname van de 
voor toepassing bedoelde smeerolievisco- 
siteit, door de HDW-computerberekening 
worden aangegeven.

In de laatste tijd is reeds vele malen een 
hogedruk-hulpsmeersysteem (Hydraulic 
jacking) toegepast (afb. 8). De benodigde 
installatie en aansluitingen aan de achter
ste loopbus voor oliedruk moet echter 
nauwkeurig worden bezien. De HDW uit
voering is op de eis gebaseerd een groot 
gedeelte van het gewicht van de schroef en 
as hydraulisch te dragen, echter niet het 
totale gewicht.
De hiervoor benodigde leveringsomvang 
van werktuigen, armaturen en pijpleidin
gen blijft binnen acceptabele grenzen en 
kan na opgave van enige gegevens door de 
HDW aangeboden worden.

Two Bethlehem Baltimore yards, the 35- 
acre Key Highway Yard and the 14-acre 
Fort McHenry Yard, constitute the largest 
and most active ship repairing facility in 
the United States. The two yards, together 
with a tank cleaning plant at Fairfield, are 
operated as a unified facility under a single 
management staff.
The range of work offered by Bethlehem’s 
Baltimore Yard covers the entire spectrum 
of ship repair, maintenance, and recondi
tioning services, plus large-scale vessel 
conversion and jumboizing. The yard can 
accommodate any craft capable o f ente
ring the Port. It can handle over 30 vessels 
simultaneously, and service many more 
with mobile equipment at pierside or an
chorage.
Facilities include five docks and more 
than 10 000 ft of pier berthing space, all 
fully serviced with utilities and with tower 
and locomotive cranes with lifting capaci
ties up to 50 tons. All the shops are equip
ped with modem machines and tools, in
cluding nondestructive test equipment 
for radiographic, dye-penetrant, and

Een verdere mogelijkheid om door een 
eenvoudige en goede bouwwijze de be
drijfszekerheid te vergroten is door de toe
passing van een door de HDW ontwikkeld 
lager met elastisch einde. Bij dit lager 
volgt de doorbuiging van het achterste 
eind van het lager in een mate, die door 
spanning- en trillingsberekeningen be
paald is.
Bij deze uitvoering van het lager worden 
de door verschillende bedrijfstoestanden 
ontstane druk op de einden door de mee
gevende einden van het lager verminderd. 
Ontwerpen voor de toepassing van dit la
ger in supertankers zijn voorhanden. Het 
principe is in afb. 9 aangegeven.

Conclusies
De toepassing van schroefaskokerloop- 
bussen met ingegoten witmetaal is tegen
woordig bij inachtname van bepaalde 
werkwijze en bij het opletten van de eisen 
voor uitlijnen en montage, zonder pro
blemen. Voorde uitvoering voor moderne 
schepen heeft de HDW een product, het
welk, naar de ervaringen in eigen 
scheepsbouw, volgens zekere methoden 
reeds duizend maal uitgevoerd werd.
De schroefaskokerloopbussen van de 
HDW worden naar economische eisen ge
construeerd. Geringe kosten en hoge kwa
liteit zijn de bewijzen.

magnetic-particle inspection. In the ser
vice area is a 70 000-sq-ft warehouse for 
storage of equipment, patterns, platens, 
and other essentials which help speed re
pair work.

Drydocks at Baltimore

Dock
No. Typ«

Extreme
length.

teat

Length on 
bottom, 

teet

Breadth at 
entrance, 

teet

Lifting
capacity.

tons

Key H ighw ay
4 F lo a tin g 8 82 8 12 140 4 4 .0 0 0
2 F lo a tin g 6 9 0 6 29 110 2 0 .0 0 0
1 F loa ting 5 04 4 42 84 1 0 ,4 0 0
3 G rav ing 591 5 86 78 -

F ort M cH enry
G rav ing 4 60 4 47 58 -

Mobile floating crane 275 tons capacity

The Baltimore Yard is typical o f the ex
tensive ship repair services offered by 
each o f Bethlehem’s six repair yards. Lo
cated on the American East, Gulf, and 
W est coasts, these well-equipped yards 
maintain a total o f 18 drydocks, and are 
well known for their fast, dependable, 
economical work on every job , regardless 
o f its size or complexity.

BOEKBESPREKING

ZEILREUZEN
door Maldwin Drummond. Foto’s van 
Mike Willoughby
Uitgave: de Boer M aritiem, Unieboek, 
Bussum 1976
Nederlandse vertaling van het oorspron
kelijke boek ’Tal! Ships’
Afm. 27 x  36 x  2 cm ., 160 blz. vele 
foto’s en kleurenplaten. Gebonden in 
linnen band. Prijs: ƒ 7 5 ,-

De titel is wat misleidend en een niet ge
heel juiste vertaling van de oorspronke
lijke titel ’Tall Ships’ . Immers er worden 
weliswaar vele grote zeilschepen in be
sproken, maar nog meer kleinere schepen 
tussen 24 en 45 m. lengte.
Beschreven worden de zeilschepen zoals 
die nu nog in de vaart zijn als opleidings
schepen voor toekomstige zeelieden of als 
schoolschepen voor jonge mensen die het 
zeemansleven in de praktijk willen leren 
kennen doch niet professioneel.
Een aantal van deze schepen is daar
voor speciaal gebouwd nadat het han- 
delszeilschip-tijdperk ten einde was ge
komen. Veel van de overige schepen 
stammen echter nog uit dit zeilvaart tijd
perk en hebben een hoge leeftijd bereikt. 
De meeste verkeren echter in een uitste
kende staat van onderhoud en kunnen nog 
vele jaren mee.
In het boek passeren ca. 39 schepen uit 22 
landen de revue. 21 Prachtige kleurente
keningen en ca. 150 zwart/wit foto’s ver
duidelijken de tekst die veel informatie 
verschaft over de schepen en het gebruik 
ervan. Zo vormen platen, foto’s en tekst 
een bijzondere documentatie. 
Slordigheden komen voor op de blz. 154, 
155 en 156 waar de nummering van vele 
zeilen niet in overeenstemming is met de 
figuren.
De stofomslag geeft een prachtige foto te 
zien van het Russische opleidingsschip 
voorde visserij ’K rusenstem ’ (ex ’Padua’, 
bouwjaar 1926).
Een boek om in bezit te hebben en daarom 
van harte aanbevolen.

prof. ir. J. H. Krietemeijer

The size Repair Yards operate eighteen 
drydocks: Boston Harbor -  Boston Y a rd -  
3 drydocks, New York Harbor -  Hoboken 
Yard -  5 drydocks, Baltimore Harbor -  
Key Highway Yard -  4  drydocks -  Fort 
McHenry Yard -  1 drydock, G ulf Coast 
(Texas) -  Beaumont Yard -  1 drydock, 
Los Angeles Harbor -  San Pedro Yard -  2 
drydocks and San Francisco Harbor -  San 
Francisco Yard -  2 drydocks.

BETHLEHEM’S SHIP REPAIR SERVICES IN BALTIMORE HARBOR
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f j  NEDERLANDSE VERENIGING VAN yj TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

VERENIGINGSNIEUWS

MEDEDELING: Dezer dagen worden aan de leden die tot op heden nog niet aan hun 
contributie-verplichtingen voldeden opnieuw acceptgirokaarten toegezonden. Zij 
worden beleetd doch wel dringend verzocht thans hun contributie voor 1977 te 
willen voldoen, zulks om herhaling van administratieve overlast met de daaraan 
verbonden kosten te voorkomen.

De Algemeen secretaris

AFDELING ROTTERDAM
Verslag van de lezing van 21 april 1977
De lezing van 21 april 1977 werd gehou
den in de Clauszaal van het Groothandels- 
gebouw te Rotterdam.
Aanwezig waren: 5 bestuursleden, 1 spre
ker, 31 leden en belangstellenden en 7 
introducé’s.
Het oorspronkelijke onderwerp 'Ontwik
keling van de Navigatie in de Zeevaart’ 
kwam door ziekte van de spreker, de heer
A. Wepster, te vervallen. Inplaats daarvan 
hield de voorzitter van het hoofdbestuur, 
Prof. ir. J. H. Krietemeijer, een voor
dracht over het onderwerp:
'Algemene aspecten betreffende de 
scheepsbouw’
De voorzitter, ir. G. Langelaar Gzn., 
opent te 20.05 uur de bijeenkomst met de 
mededeling van de ziekte van de heer 
Wepster en wenst hem een spoedige beter
schap toe.
De voorzitter deelt vervolgens met veel 
genoegen mede dat Prof. Krietemeijer be
reid is gevonden om op zo korte termijn 
zijn voordracht over dit interessante on
derwerp in deze kring te willen houden.

Aangezien dit de laatste lezing van het 
seizoen is worden op deze bijeenkomst de 
hierna te noemen overledenen herdacht: 
Ir. J. Jeltema, directeur Electrotechnische 
Industrie v/h Willem Smit & Co, Slikker
veer, overleden 13 maart op de leeftijd van 
54 jaar.
R. van der Zee, oud-leraar Hogere Zee
vaartscholen te Groningen en Terschel
ling, overleden 7 april op de leeftijd van 75 
jaar.
J . W . G .  Todd, oud-directeurC. W. Todd 
van 1890 N .V ., Scheèpsisolaties, overle
den 14 april op de leeftijd van 77 jaar.

Hierna houdt Prof. Krietemeijer zijn voor
dacht. Er dient volgens spreker bij het 
beschouwen van de aspecten een onder
scheid te worden gemaakt in ’Grote

scheepsbouw; van schepen boven de 
100.000 ton en ’middelgrote en kleine 
scheepsbouw’ en dus ook tussen de grote 
scheepswerven die zich veelal met de 
grote scheepsbouw bezighouden en de 
middelgrotere en kleine werven die zich 
veelal met de overige scheepsbouw bezig
houden. Daarbij mag men de z.g. speciale 
scheepsbouw en ook de bouw van 
marine-schepen niet vergeten; deze wor
den door beide categorieën van werven 
bedreven en nemen vooral in Nederland 
een belangrijke plaats in.
Aan de hand van dia’s met grafieken en 
statistieken toonde de spreker duidelijk 
aan dat de vele krantekoppen over de 
slechte toestanden in de scheepsbouw 
geenszins overdreven zijn en dat er in deze 
sector een veel te grote productie
capaciteit is, terwijl de vraag naar nieuwe 
schepen, met name naar grote olietankers, 
door diverse oorzaken verminderd is en 
door mogelijke energie-beperkende maat
regelen ook in de toekomst nog zal afne
men.
Hij stelt voorts dat de Westeuropese 
scheepsbouw met zijn vernieuwingen 
aanzienlijk is achtergebleven bij de Ja
panse scheepsbouw, waardoor de laatste 
zich een geweldige concurrentiepositie 
heeft verworven.
Alhoewel vóór de oliecrisis van 1973 
reeds voor de huidige situatie werd ge
waarschuwd, werden eerst na deze crisis 
de ogen van velen geopend voor de situa
tie waarin wij thans verkeren. De maatre
gelen welke nu zullen moeten worden ge
nomen om deze overcapaciteit te saneren, 
zullen drastisch moeten zijn en de door 
onze regering aangekondigde capaciteits
vermindering van 30% is een absoluut mi
nimum.

Ondanks het feit dat er door de regerings- 
subsidie en regeringsopdrachten dit jaar 
van een opleving in de Nederlandse 
scheepsbouw gesproken kan worden, zal

er eerst in 1980 sprake kunnen zijn van een 
redelijk herstel, en dan nog alleen nadat de 
Westeuropese scheepsbouw een drasti
sche capaciteitsvermindering en sanering 
zal hebben ondergaan.
De Nederlandse scheepsbouw zal zich 
kwalitatief moeten verbeteren en door 
veel researchwerk zich in dezen ook tot 
hoge prestaties in de speciale scheeps
bouw moeten opwerken. Hierbij zal ook 
de nodige aandacht moeten worden be
steed aan het verbeteren van de opleiding 
en de mentaliteit van allen die in de 
scheepsbouw werkzaam zijn. Al deze fac
toren zullen nodig zijn om de concurrentie 
van Japan het hoofd te kunnen bieden. 
Een goede marktanalyse zal daarbij van 
groot nut kunnen zijn en volgens spreker 
zal de Nederlandse scheepsbouw zich 
moeten toeleggen op specialisatie, waarbij 
met name in de middelgrote en kleine 
scheepsbouw, de vooruitzichten niet 
somber zijn.
Als slotconclusie stelde spreker dat in elk 
opzicht voor de komende jaren in de 
scheepsbouw het een kwestie van ’Survi
val of the fittest’ zal worden.

Aan de zeer geanimeerde discussie welke 
op de voordracht volgde werd deelgeno
men door de heren Van der Tas, De Kok, 
Coolegem, Langelaar, Suurink, Joustra 
en Luikenaar.

Na de spreker te hebben bedankt voor zijn 
actuele en boeiende voordracht en de le
den voor hun aandachtig gehoor en leven
dige discussie, sloot de voorzitter te 22.45 
uur deze bijeenkomst.

P.A.L.

AFDELING AMSTERDAM
Lezing op vrijdag 22 april 1977 over 
’Ontwikkeling van de navigatie in de 
Zeevaart’.
Wegens ziekte van de aangekondigde 
spreker, de heer A. Wepster van het NMI, 
werd de voordracht gepresenteerd door de 
heer ir. J. Spaans, die de 28 aanwezigen 
op dusdanig boeiende en heldere wijze 
inwijdde in de geheimen van de plaatsbe
paling op zee, dat de wegblijvers duidelijk 
ongelijk hebben gekregen.
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Nadat eeuwenlang het aardmagnetisme en 
de stand van zon en sterren -  magnetisch 
kompas en sextant -  de enige hulpmidde
len waren geweest, gaven in de twintigste 
eeuw het girokompas en de draadloze 
overbrenging van gegevens de stoot tot 
een geweldige ontwikkeling met tenslotte 
de electronische verwerking van de gege
vens als voorlopig sluitstuk; dat wil zeg
gen met nu alweer uitzicht op nog verder 
gaande mogelijkheden.
De plaatsbepaling is nu niet alleen onaf
hankelijk geworden van de weersomstan
digheden -  zicht op zon en sterren -  maar 
vooral ook is de nauwkeurigheid en, door 
de elektroniker, de snelheid van verwer
king veel groter geworden.
Dat de kosten van de nodige apparatuur 
daarbij eveneens veel hoger werden was 
wel onvermijdelijk, maar de kostenverge- 
lijking tussen nu en 30 jaar geleden illus
treerde dat de relatieve kosten t.o.v. de 
totale waarde van het schip toch nog ge
daald zijn.
Nadat voor de radarnavigatie eerst nog 
kustzenders (Decca-Loran-Omega sys
teem) nodig waren, heeft nu het gebruik 
van satellieten de mogelijkheid geopend 
overal ter wereld met grote nauwkeurig
heid de plaats van het schip te bepalen. 
Die nauwkeurigheid is vooral van belang 
in beperkte vaargebieden zoals het Ka
naal, waar mede door gescheiden routes 
voor Noord- en Zuidwaarts verkeer, het 
aantal aanvaringen ondanks de stijgende 
verkeersdichtheid afneemt. De heer 
Spaans hield zijn gehoor ook nauwkeurig 
op koers door gelegenheid te geven tot 
tussentijds stellen van vragen, waarvan 
dankbaar en ruimschoots gebruik werd 
gemaakt. De ondanks nog enkele vragen 
na afloop, bewezen de gewekte waarder
ing voor het gebodene waar mee de spre
ker zijn gehoor in tweemaal drie kwartier 
een inzicht had weten te geven in deze 
gespecialiseerde materie.
Na het slotwoord van de voorzitter te 
20.30 uur werd de dank dan ook met een 
hartelijk applaus onderstreept.

NIEUWE BEGUNSTIGER
Marine Structure Consultants (MSC)
B.V. is toegetreden als begunstiger van 
de vereniging.
Deze nieuwe dochter van de Bos Kalis 
Westminster Group N.V. stelt zich ten 
doel het ontwerpen en begeleiden van de 
bouw van drijvend zeegaand materieel. 
De leiding van MSC berust bij de heer ir. 
J. B. H. Suyderhoud, s.i. Het kantoor is 
gevestigd Dr. Langeveldplein 6, Slie- 
drecht.

PERSONALIA

J. W. G. Todd t
Op 14 april 1977 overleed op de leeftijd 
van 77 jaar de heer J. W. G. Todd, oud- 
directeur C. W. Todd van 1890 N .V ., 
Scheepsisolaties.
De heer Todd was 29 jaar lid van de Ne
derlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied.

C. Pot t
Op 21 april 1977 overleed te Slikkerveer 
in de ouderdom van 92 jaar de heer C. 
Pot, oud-directeur van de Electrotechni- 
sche Industrie v/h W. Smit & Co. te Slik
kerveer.
De heer Pot werd voor zijn vele verdien
sten onderscheiden met het officierskruis 
van de orde van Oranje Nassau.
Hij was ruim 35 jaar lid van de vereniging 
en maakte destijds deel uit van het Ereco- 
mité van ’Schip en W erf’.

J. A. van Oosterhout t
Op 21 april 1977 overleed te Barendrecht 
op de leeftijd van 60 jaar de heer J. A. van 
Oosterhout, voorheen directeur van het 
Isolatiebedrijf J. A. van Oosterhout B.V. 
te Ridderkerk.
De heer Van Oosterhout was ruim 11 jaar 
lid van de vereniging.

Ir. A. de Vos
Op 12 april 1977 vierde ir. A. de Vos, 
hoofdingenieur bij de Koninklijke Maat
schappij ’De Schelde’ te Vlissingen, zijn 
65ste verjaardag.
Bij Koninklijk Besluit werd hij benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
voor zijn vele verdiensten binnen en bui
ten het bedrijf van de KMS.

Phs. van Ommeren NV
De Raad van Commissarissen van Phs. 
van Ommeren nv maakt bekend dat de 
heer C. D. Matthijssen op 21 februari 
1977 ontslag heeft genomen als lid van 
deze Raad.
Op 12 maart 1977 heeft de Raad zich, na 
kennisneming van een rapport van Prof. 
Dr. M. Mulder, opnieuw beraden over de 
problemen gerezen met betrekking tot het 
functioneren van de top.
De Raad heeft tot een herstructurering van 
de Raad van Beheer besloten. Een nieuw 
lid van de Raad van Beheer zal op korte 
termijn worden aangetrokken. Het reeds 
eerder door de heer P. F. M. Kraft gedane 
verzoek van zijn functie als lid van de 
Raad van Beheer te worden ontheven, is 
aanvaard.

Ir. J .  A . Keuning
De heer J. A. Keuning slaagde aan de 
Technische Hogeschool te Delft voor het 
doctoraal examen voor scheepsbouwkun
dig ingenieur.
Proficiat en hartelijk welkom als gewoon 
lid van de NVTS.

Technische Hogeschool Delft
Geslaagd voor het doctoraal examen voor 
scheepsbouwkundig ingenieur de heer H. 
P. Fransen.

Van Wijnsberge Elektrotechniek
De heer J. den Ouden is met ingang van 1 
april 1977 benoemd tot algemeen direc
teur van B.V . Elektrotechnische fabriek J . 
B. van Wijnsberge en Zoon te Rotterdam. 
De heer Den Ouden draagt de verant
woordelijkheid voor de algemene leiding 
van de elektrotechnische bedrijven te Rot
terdam , Meerssen en Den Haag. In het 
bijzonder zal hij zich belasten met verkoop 
en service en neemt daarmee de werk
zaamheden over van de heer J. B. van 
W ijnsberge J r . , die het bedrijf heeft verla
ten in verband met het aanvaarden van een 
andere functie. Het bedrijf maakt sinds 
1974 deel uit van de Europese groep repa
ratiebedrijven van het Amerikaanse con
cern General Electric Company.

Chloride Batterijen B .V ., Vlaardingen
M et ingang van 1 april 1977 is tot lid van 
de Board of Directors van Chloride Legg 
L td ., Wolverhampton -  dochteronderne
ming van Chloride Group L td., Londen -  
benoemd de heer A. van Dorp.
De heer Van Dorp is Algemeen directeur 
van Chloride Batterijen B .V ., Vlaardin
gen, eveneens een dochteronderneming 
van de Engelse Chloride Group.

Lloyd's Register of shipping
Mr. C. M. Glover, T .D  , M .A ., Execu
tive D irector of the Society, will retire on 
30th June, 1977, having reached retire
ment age.
He is to be succeeded by Mr. Bryan Hild- 
rew, C. B. E ., M .Sc., D .I.C ., C .E ng., 
who is appointed Managing D irector of 
the Society with effect from 1st July, 
1977.

Nieuwe opdrachten

Bij Scheepsw erf ’De W aal’ BV te Zalt- 
bommel worden in opdracht van Smit- 
Lloyd BV twee supply-vessels gebouwd; 
de Sm it Lloyd 61 en 62.
De hoofdgegevens van de schepen zijn als 
volgt: lengte over alles 65,85 m , lengte 
tussen de loodlijnen 60,00 m , breedte
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14,05 m, holte 7,20 m en diepgang gela
den 5,95 m. Het deadweight is 2300 ton, 
terwijl de waterverplaatsing ruim 3600 ton 
bedraagt.
De gelijktijdige laadcapaciteit is bijv. aan 
dek 900 ton en onderdeks 1400 ton. 
Door de grote lengte en het gewicht van 
het schip, zijn, om goed manoeuvreerbaar 
te zijn, twee boegschroeven geïnstalleerd 
die gezamenlijk een stuwdruk van 7000 kg 
leveren.
Een bulbsteven is aangebracht, welke de 
snelheid gunstig beïnvloedt, terwijl bij 
zware zeegang de stampbeweging ver
mindert.
De brug is voorzien van moderne 
navigatie- en communicatiemiddelen, 
zoals radio-, telefonie-, richtingzoeker, 
VHF-installatie, Decca navigator, gyro- 
kompas en magnetisch kompas, automati
sche piloot, twee radars, een echolood en 
twee zoeklichten.
Omdat het schip speciaal gebouwd wordt 
voor supply-werk waren straalbuizen voor 
meer trekkracht niet nodig.
Nu is om de schroef een korte symmetri
sche buis als trosbeschermer aangebracht, 
meer lijkend op een ring om de schroef dan 
op een straalbuis. Om het schip beter in
zetbaar te maken op dieper water, werd er 
een nieuwe ankerspil ontworpen, geschikt 
voor 1000 voet waterdiepte.

Machinekamer
De voortstuwing geschiedt door 2 Bolnes 
Dieselmotoren, elk van het type 14 
V-DNL 150/600, welke het schip een 
snelheid van 14 mijl per uur geven. Op 
elke van de achter de Bolnes motoren ge
plaatste reduktiekasten van het fabr. 
’Kuypers’ is een power take off (pto) aan
gebracht, welke via een op afstand be
diende koppeling de boegschroefgenera- 
tor aandrijft.
De geïnstalleerde ladingpompen hebben 
een opvoerhoogte van 75 mwk. Capaciteit 
van drinkwaterafgifte is 100 ton per uur 
drillwater 2 X 150 ton per uur, brandstof 
150 m 3 per uur en bulk-materiaal 110 ton 
per uur.
Voor het verpompen van het bulkmate- 
riaal zijn 2 Bolnes Dieselmotoren elk van 
het type 3 DNL 150/600 geïnstalleerd die 
de 2-traps compressoren aandrijven.
Een derde compressor wordt aangedreven 
door een elektromotor. De technici zijn op 
deze schepen van een centraal koelwater
systeem uitgegaan echter gescheiden in 
BB en SB. Alle lucht- en smeeroliekoelers 
worden dus met zoetwater gekoeld.
De cilinders zijn voorzien van beweegbare 
luchtschuiven welke bij laag toerental en 
lage belasting automatisch enige inlaat-

poorten afsluiten.
Hierdoor wordt de rotatiesnelheid van de 
verbrandingslucht en daarmee ook de ver
branding op unieke wijze verbeterd. Het 
resultaat is dan ook een rookloze verbran
ding bij alle voorkomende belastingen.

Voor de 3e serie 'S ’-Fregatten, waarvan 2 
schepen bij de Koninklijke Maatschappij 
’De Schelde’ te Vlissingen en 2 schepen 
bij Wilton-Fijenoord te Schiedam ge
bouwd zullen worden, verkreeg Indumij
B. V. te Den Haag de opdracht tot levering 
van 4 x 4  stuks dieselgeneratoren.
In totaal zijn nu voor de in aanbouw zijnde 
’S’-fregatten 48 dieselgeneratoren be
steld, welke bestaan uit een S.E.M .T. -  
Pielstick dieselmotor type 8 PA 4-200 VG 
van 1120 pk bij 1200 omw/min. waaraan 
een Smit-Slikkerveer generator van 750 
KW is gekoppeld. De motoren worden 
gebouwd in de motorenfabriek van Als- 
thom -  Atlantique te Montoir (bij St. Na- 
zaire) in Frankrijk, waar eveneens de sa
menbouw en de beproeving plaatsvindt.

De Rotterdamse rederij van Nievelt Goud- 
riaan heeft de werf Amels in Makkum 
opdracht gegeven voor de bouw van twee 
grote coasters van het 75-meter formaat. 
De twee schepen van 3000 ton draagver
mogen komen in maart en in september 
volgend jaar in de vaart.
Volgens de rederij, een dochterbedrijf van 
de SHV-groep kunnen de twee schepen en 
bulklading vervoeren, maar ook zware 
constructiewerken en containers. Het 
tweetal wordt ingezet op de kustvaart in 
West-Europa.

Bolnes Motorenfabriek B V. te Krimpen 
a/d Lek ontving in de maanden januari en 
februari j.1. de volgende opdrachten:
•  1 dieselmotor, type 6 DNL 150/600, 
vermogen 900 pk bij 600 omw/min tbv 
boordnet-generatorbedrijf.
1 dieselmotor, type 8 DNL 150/600, ver
mogen 1200 pk bij 600 omw/min tbv aan
drijving winchgenerator, besteld door BV 
Scheepswerf en Machinefabriek ’De 
Merwede’ te Hardinxveld-Giessendam, 
bestemd vooreen nieuw te bouwen zelfva- 
rende cutterzuiger voor de Bos Kalis 
Westminster Group NV te Papendrecht.
•  ’2 dieselmotoren, elk van het type 16 
V-DNL 150/600, vermogen 2400 pk bij 
600 omw/min, tbv voortstuwing en gene- 
ratoraandrijving. Besteld door IHC Smit 
BV te Kinderdijk en bestemd voor een 
nieuw te bouwen sleephopperzuiger voor 
Breejenbout te O verveen,
•  3 ’Bolnes’ dieselmotoren elk van het 
type 14V-DNL 150/600, vermogen 1820

pk bij 520 omw/min, tbv aandrijving va- 
kuümpompen, besteld door Bühler-Miag 
GmbH te Braunschweig (West-Duits- 
land), bestemd voor 3 nieuw te bou
wen graanelevatoren voor de Graan Eleva
tor Maatschappij BV (GEM) te Rotter
dam.

Tewaterlatingen
’DS-471’
De DS-471, een boorschip met eigen 
voortstuwing, dat automatisch op zijn 
plaats kan worden gehouden, werd 7 april 
j.1. te water gelaten op de werf van Haw- 
ker Siddeley in Halifax, Nova Scotia -  
Canada.
Het schip is eigendom van Overseas Dril- 
ling Ltd., een gezamenlijke dochteron
derneming van BP en Sedco.
Het boorschip zal later in dit jaar gereed
komen na het installeren van een computer 
en een boorinstallatie, met inbegrip van 
twee veiligheidsafsluiters, die eer» olie
druk tot 703 atm. kunnen weerstaan.
Het schip zal in staat zijn overal ter wereld 
tot ±  8.000 meter onder de zeespiegel in 
waterdiepten tot ± 2.000 meter te boren, 
waarbij het automatisch op zijn plaats 
wordt gehouden.
Het kan voldoende voorraden meenemen 
om zonder aanvullende bevoorrading 90 
dagen onafgebroken te kunnen boren.
De DS-471 is het produkt van technische 
samenwerking tussen BP en Sedco.

’Mathilde’
Op 14 april werd op de Scheepswerf 
Voorwaarts te Hoogezand het daar in aan
bouw zijnde motorschip Mathilde te water 
gelaten, hetwelk wordt gebouwd voor re
kening van Wijnne & Barends te Delfzijl. 
Het is het achtste schip dat door de werf 
wordt gebouwd voor deze rederij.
Het schip wordt ca. 2800 ton deadweight, 
voor de voortstuwing is een 12 cilinder 
Brons Industrie Turbodiesel geplaatst met 
een vermogen van 2400 pk. Het schip 
wordt gebouwd onder toezicht van 
Scheepvaart-Inspectie en LRS. met de 
hoogste ijsklasse voor de vaart op de Oost
zee.

’Jebel-Ali-Bay’ en ’Jumeira-Bay’
Tot de orders, die IHC Holland onder 
handen heeft, behoren vier grote cutter
zuigers voor Gulf-Cobla Drédging, een 
Arabisch-Engels-Nederlands consortium 
in Dubai. De eerste twee zuigers, de 
Jebel-Ali-Bay én de, Jumeira-Bay, werden 
op 5 en 6 mei te water gelaten bij resp. IHC 
Smit in Kinderdijk en IHC Verschure in 
Amsterdam.
De Jebel-Ali-Bay werd gedoopt door Me-
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vrouw Sarina Baker, echtgenote van de 
heer A. Baker, D irector en Chairman van 
Gulf-Cobla.
M evrouw Judy Lowry, echtgenote van 
Mr. N. Lowry, Director en General Ma
nager van Gulf-Cobla, was de doop- 
vrouwe van de Jumeira Bay. De cutter
zuigers, elk met een totaal geïnstalleerd 
vermogen van 10400 pk zullen te zijner 
tijd worden ingezet bij de aanleg van een 
nieuw haven- en industriecomplex bij 
Mina Jebel Ali, 40 kilometer ten zuid
westen van Dubai in de Verenigde Ara
bische Emiraten.

Technische gegevens:
Afmetingen ponton 68 x  16.50 X 5.25 
m ., vermogen op de cutter 2000 pk, bag- 
gerdiepte 20 m ., vermogen op de onder- 
waterbaggerpomp 1800 pk, vermogen op 
baggerpomp in het ponton 5100 pk, twee 
dieselmotoren, fabrikaat Stork Werk
spoor, moderne instrumentatie, w .o. een 
baggercomputer.

Proeftochten

’Erik S if
Op 15 april heeft met goed gevolg proef-

gevaren het motorschip Erik Sif, bouw- 
nummer 529 van Bodewes ’Scheepswer
ven B.V. te Hoogezand, bestemd voor 
Rederiet I/S Sif XXII te Kopenhagen. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 72,50 m., 
breedte 13,00 m ., holte 5 ,30 /7 ,50  m.
In dit schip werd geïnstalleerd één 4-tact, 
enkelwerkende M AK-motor van het type 
8 MU 452 AK met een vermogen van 
1800 pk bij 375 om w./m in.
Het schip werd gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voorde klasse: I 3/3 E 
•i» Haute mer Glacé III.

Safety at Sea-theme of WEMT 77
The 2nd West European Conference on Marine Technology is to be held 
in London from May 23-27 and is jointly sponsored by 15 Societies 
concerned with naval architecture, marine engineering, navigation, operation and seamanship

The response to the circulation of the preliminary Conference 
leaflet and reply card from all over the world has been quite 
remarkable and the indications are that there will be a very large 
attendance at the Conference.
In addition to the technical programme, which is given below, a 
full supporting social programme has been planned which will 
provide opportunities for delegates and their ladies to visit places 
of interest and to attend various evening functions.

Technical Programme
Tuesday, May 24 <am)
Venue: London Tara Hotel.
1 Legislating for Safety
by D. Maclver Robinson, OBE- Department of Trade Marine Division.
2 Analysis of World Merchant Ship Losses 1967-1975 
by J. P. Cashman -  Lloyd’s Register of Shipping.
3 Structural Design-Safety and Reliability Considerations behind the 
Development of Classification Society Requirements
by H. R. Hansen -  Del norske Veritas

Tuesday, May 24 (pm)
4 IMCO's Activities with particular reference to the Impact on Ship 
Design
by Joachim L. E. Jens -  Inter-Governmental Maritime Consultative 
Organization.
5 Why Unsafety at Sea
by X. Duclaux -  Merchant Marine Administration, Paris.
6 Safety at Sea -  A Problem of Risk Management
by Tor-Christian Mathiesen and Carsten Boe -  Det norske Veritas.

Wednesday, May 25 (am)
7 New Outlooks for Guardians of Safety: Explicit Versus Implicit Risk 
Analysis in Classification/Certification
by J. M. Planeix, PhD, J. Raynaud and M. H uther- Bureau Veritas.
8 Automation and Ship Safety
by D. Gray, BSc, CEng -  Lloyd’s Register of Shipping.
9 Stability of Ships, Safety from Capsize and Remarks on Subdivision 
and Freeboard
by Walter Abicht-University of Hamburg Sigismund Kastner-Techni
cal University of Hannover and Kurt W endel- Universities of Hamburg 
and Hannover.

Wednesday, May 25 (pm)
10 The Prevention of Cargo Fires and Explosions on Oil Tankers 
by J. M. Irvine, BSc -  Shell International M arine Ltd.
11 Lifeboats, Survival Craft and Launching Methods
by Capt Per Larsen -  The Ship Research Institute of N orway.

Thursday, May 26 (am)
12 Human Factors in Shiphandling
by P. J. Paymans -  Netherlands Ship Model Basin.
13 Collision Avoidance by Manoeuvre
by J. F. Kem p, Extra M aster, PhD -  City o f London Polytechnic.
14 The Influence of Navigational Aids on Traffic Behaviour in 
Converging Areas in the Entrance/Exit o f the English Channel
by A. W epster -  Netherlands Maritime Institute.

Thursday May 26 (pm)
15 Training for Safety at Sea
by G. R. Hughes and D. H. Moreby -  Plymouth Polytechnic.
16 Ship M anoeuvrability and Collision Avoidance
by S. D. Sharma -  Institut fur Schiffbau der Universität Hamburg.

Social Programme
Monday, May 23
Evening reception at L loyd 's Register o f Shipping by kind invitation of 
L loyd 's Register and the General Council o f British Shipping. 
Tuesday, May 24
Optional all day excursions for ladies to: Beaulieu Abbey and W inches
ter; Canterbury and Chartwell; Stratford-on-Avon and W arwick Castle. 
Wednesday, May 25
Conference Dinner and Dance at G rosvenor House, Park Lane. 
Thursday May 26
Morning excursions for ladies: Hampton Court or London Tours; Even
ing reception at the Banqueting House, W hitehall by kind invitation of 
H. M. Government.
Friday, May 27
Optional visits for delegates and ladies to: Feltham: National Maritime 
Institute; Greenwich: National Maritime M useum , Royal Naval College 
and Stone M anganese Marine Ltd. Charlton. Portsmouth: HMS Victory 
and Victory M useum, and British Hovercraft Corporation, Cowes; Sou
thampton: National M aritime Institute, Hythe, and Hoverm arine and 
Vosper Thom ycroft, W oolston; Bristol: Visit to SS G reat Britain; Ox
ford University and Blenheim Palace.

For further details apply to the Secretary WEMT 77, 10 Upper 
Belgrave St, London SWIX 8BQ.


