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De moeizame weg naar produktiebeperkingen

De afgelopen weken hebben de Engelse 
vakbladen bol gestaan van het gevecht 
om, en de uiteindelijke verovering van de 
belangrijke nieuwbouworder uit Polen (22 
bulkcarriers en twee kraanpontons). Het is 
geen geniakkelijke strijd geweest en tot op 
zekere hoogte duren de moeilijkheden nog 
voort, want er zijn rond deze order vele 
vragen gerezen, niet in de minste plaats 
ook onder de afgevaardigden in het Briste 
parlement. Per slot van rekening is nu aan 
het licht gekomen, dat Groot-Brittannië -  
toch al niet zo 'n  dorado als het ooit ge
weest is -  in eerste instantie de hele order 
ter waarde van 112 miljoen Pond finan
ciert, en dat is in deze tijd waarin iedereen 
met grote benauwdheid over al dan niet 
verkapte subsidies spreekt, iets onge
hoords. Had nu premier James Callaghan 
in augustus maar niet van de daken ge
schreeuwd, dat de order er in zat. Maar de 
eerste minister, die allerlei verwijten om 
de oren werden geslagen over gemiste 
kansen, o.a. een belangrijke nieuwbou
worder uit Nigerië, vond dat hij best wat 
steun kon gebruiken. Het middel heeft 
echter averechts gewerkt, want straks 
wordt er een nieuw spervuur van akelige 
vragen op hem afgevuurd waarom hij zo 
diep in de beurs heeft getast om de Polen 
terwille te zijn, een land dat nota bene de 
in Engeland gebouwde schepen gaat inzet
ten om de Engelse koopvaardij zware con
currentie aan te doen, Althans dat wordt 
vermoed.

Inhoud van dit nummer

De moeizame weg naar produktie
beperkingen

Stoomturbine voortstuwingsinstal- 
laties

Advies algemene energieraad over 
aankopen vloeibaar aardgas

Redersleed

Maritiem plan stimuleert bouw van 
zeeschepen op Nederlandse w er
ven

Nieuwsberichten

Zodra had niet James Callaghan het 
nieuws over de aanstaande order openbaar 
gemaakt, o f zijn eigen creatie, British 
Shipbuilders, het gezagsorgaan, dat de 
inmiddels genationaliseerde werven be
stiert en daarvoor de gezamenlijke marke
ting in het buitenland bedrijft, kwam on
der druk te zitten. Polen heeft van deze 
onvoorzichtigheid van de premier weten 
te profiteren. In de eerste plaats bedongen 
zij dat de gehele order werd gefinancierd.

De scheepshypotheekbanken wilden uiter 
aard niet zo ver gaan, maar omdat nie
mand in Engeland nu nog zijn gezicht, 
durfde te verliezen, en zeker de regering 
niet, werd besloten de hiervoor gecreëerde 
speciale pot aan te spreken. Dat betekende 
dat W estminster zo ’n slordige 28 miljoen 
pond kon bijpassen om de 112 miljoen vol 
te maken. Dat was op zichzelf nog geen 
probleem geweest, als niet met nadruk 
was verklaard, dat de subsidiepot, waar 
ten tijde 65 miljoen in zat, bij voorkeur 
mocht worden aangesproken als een 
Britse werf ergens een belangrijke order 
uit eigen land zou kunnen verwerven. 
Zelfs dan was de toewijzing uit deze fond
sen slechts mondjesmaat. Nu werd er voor 
deze Poolse order bijna de helft uitge
haald!
Daarbij is het evenwel niet gebleven. De 
Polen eisten, dat de directies van de wer
ven waarover de order zou worden ver
deeld, verklaringen zouden tekenen, 
waarin schriftelijke garanties over ople- 
veringsdata (met zware strafclausules 
voor overschrijding daarvan) werden ge
geven. Bovendien moesten op last van de 
opdrachtgevers alle eventuele sancties van 
vakbonden worden opgeheven, ja , de 
bonden moesten bij voorbaat met alle 
overeenkomsten akkoord gaan, een wel 
haast onmogelijke eis voor een vakbond, 
zoals iedereen die Engeland kent, zal we
ten, maar waarbij de instanties zich in 
principe toch schijnen te hebben neerge
legd. De moeilijkheden ontstonden ech
ter, toen de British Shipbuilders zeven van 
de 22 schepen toewezen aan Swan Hunter 
aan de Tyne; deze werf was vertrouwd met 
het ontwerp en was bovendien hard aan 
nieuw werk toe. Bij Swan Hunter heerste 
echtereen oud arbeidsconflict, dat door de 
betrokkenen handig op de spits is gedre
ven. De 'outfitters' lagen daar al geruime 
tijd overhoop met de ketelmakers, wier

salarissen zij wensten te evenaren. Toen 
dit alsmaar niet lukte, besloten zij, de ’out
fitters’, geen overwerk meer te accepte
ren, hetgeen met de Poolse schepen in het 
vooruitzicht, een onmogelijkheid was. 
Hoewel de vakbondsleiding en de shop- 
stewards de actie niet steunden, bleven de 
’outfitters’ onvermurwbaar. Hun positie 
was een sterke, zij hadden nog voor min
stens anderhalf jaar werk in het vooruit
zicht. De ketelmakers werden echter ern
stig door deze actie gedupeerd; de omvang 
van het werk dat door hen kon worden 
verricht was uiterst beperkt en kon alleen 
door de Poolse order weer worden opge
vijzeld.

De weigering tot overwerk door de ’outfit
ters’ liet British Shipbuilders evenwel 
geen andere keuze dan de zeven voor 
Swan Hunter bestemde schepen bij andere 
werven trachten onder te brengen. In de 
praktijk komt het er dus op neer, dat door 
toedoen van de actie onder één groep van 
Britse arbeiders een andere groep met 
werkloosheid wordt bedreigd; duidelijk 
een Engelse toestand waar een armzalige 
sterveling van het vasteland niets meer 
van begrijpt.
De Polen blijven echter hameren op een 
lijst van gekozen werven en toezeggingen 
over opleveringstermijnen. Aan het einde 
van de eerste week van december wisten 
wij hieroverniets meer dan dat een delega
tie van British Shipbuilders hals over kop 
naar Polen zou vliegen om te proberen in 
Warschau wat uitstel te krijgen.
Over deze kwestie heeft o.a. dr. W emer 
Bartels, voorzitter van het Verband der 
deutschen Schiffbauindustrie, als buiten
staander, een vernietigend oordeel ge
veld. Hij vindt dat het in Engeland maar 
een grote bende is; er is geen sprake van 
een vastomlijnd scheepsbouwprogramma 
en er wordt daar kennelijk van uit gegaan, 
dat élke order tegen élke prijs moet wor
den geaccepteerd. Bartels meent, dat de 
gehele kwestie neerkomt op een ver
loochening van de belangen op lange ter
mijn van de scheepsbouwlanden en van de 
Europese Gemeenschap; hij heeft boven
dien de Engelsen (en met hen de Fransen 
en Italianen) verweten, dat zij meer subsi
dies betalen dan is afgesproken binnen het 
raam van de Organisatie van Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling. Hoe 
kom je , zo vroeg hij zich tijdens een pers



M ichaelCasey, de man die het moeilijk heeft. Hij is de chef van de Britse 
staatsorganisatie British Shipbuilders en moet proberen met de Poolse 
opdrachtgevers, de eigen vakbondsleiders en werfdirecties, en in de 
verte ook met woedende parlementariërs in het reine te komen.

Burggraaf Etienne Davignon, de man die de scheepsbouwhulp van de 
negen wil coördineren. Als Europees Commissaris heeft hij zeker geen 
gemakkelijke taak, maar hij is bezielend aan het werk getogen.

conferentie in Hamburg af, dan nog tot 
aanvaardbare regels over gecoördineerde 
scheepsbouwhulp in de landen van de Eu
ropese Gemeenschap?

Dergelijke regels zijn met verve verkon
digd door Burggraaf Etienne Davignon, 
Europees Commissaris voor het Indus
triebeleid, het eerst bij de opening van 
Europort ’77 in Amsterdam, en vervol
gens in Brussel. Slechts als de Europese 
werven hun jaarlijkse produktie terug
brengen tot 2,4 miljoen brt kan men ver
wachten, dat de scheepsbouwindustrie 
van de negen EEG-landen weer een con
currerende en gespecialiseerde bedrijfstak 
wordt, zo heeft hij gezegd. De burggraaf 
neemt echter aan, dat dit doel pas in 1980 
kan worden verwezenlijkt, in de jaren 
daarvóór moet de stroomlijning van de 
onderscheiden nationale hulpprogram
m a’s van de negen langzamerhand vorm

krijgen; een overgangsperiode dus, waarin 
hopelijk niet te veel slachtoffers zullen 
vallen. Davignon heeft natuurlijk gelijk 
wanneer hij zegt, dat de bedrijfstak eerst 
dan weer gezond kan zijn, als zij min of 
meer op de vraag is bijgeknipt, maar he
laas wordt in de diverse landen nog wel 
eens vergeten, dat deze gehele problema
tiek er een is van internationale omvang. 
De kortzichtige politiek van een land als 
Zweden, dat nu doorm iddel van Svenska 
Varv (de staatsorganisatie) schepen voor 
een appel en een ei aanbiedt (een Noorse 
reder is er al voor gezwicht en heeft in 
Zweden besteld, tot groot ongenoegen van 
de Noorse regering die dreigt de kwestie 
op regeringsniveau met het buurland aan
hangig te maken), die kortzichtigheid dus, 
wordt alleeen maar geëvenaard door het 
zo mogelijk nog minder doordachte be
sluit, zo’n anderhalf jaar geleden geno
men, om schepen op speculatiebasis te

laten bouwen. De Duitse Werner Bartels 
richt ook verwijten tot Engeland, Frank
rijk en Italië; vooral de twee laatste landen 
zijn notoire zondaars (en niet alleen op het 
gebied van de scheepsbouwindustrie); zij 
gaan echtcroverhet algemeen maar stille
tjes hun gang. In ons eigen land is het niet 
de regering die overmatige maatregelen 
neemt, maar gaat het om het toch wel 
pijnlijk gevoelde gemis aan juiste waarde
ring van het mondiale aspect van de 
scheepsbouwcrisis in sommige vak
bondskringen. Als ook maar in de verte 
wordt gesuggereerd, dat een werf in Ne
derland wegens gebrek aan werk moet 
worden gesloten, beschuldigen de vak
bonden de directies dat zij niet alle moge
lijkheden hebben uitgepluisd en geven zij 
er kennelijk de voorkeur aan om een over
tollig deel van de produktie een verder 
noodlijdend bestaan te laten leiden.

de J.
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STOOMTURBINE VOORTSTUWlNGSINSTALLATIES*
door A. C. Pijcke MSc. C. Eng. F. I. Mar. E.**

1. Samenvatting
Deze verhandeling vangt aan met een kort historisch overzicht van de stoomturbine voortstuwingsinstallatie.
Nadat de hoofdzaken om het rendement van de stoomturbine te verbeteren, de gecombineerde systemen en de tandwieloverbrengin
gen worden behandeld, worden enkele andere aspecten, zoals de beschikbare ruimte, de betrouwbaarheid en de onderhouds- en 
reparatiekosten besproken.
Tenslotte worden enkele beschouwingen gewijd aan een aantal techno-economischeproblemen en aan de te verwachten ontwikkelin
gen in de toekomst.
In deze verhandeling zullen de volgende drie hoofdcomponenten van de stoomturbine installatie worden behandeld, te weten:
-  de stoomgenerator
-  de stoomturbine en
-  de tandwieloverbrenging
De nucleaire ketel en de voortstuwer zullen niet worden behandeld.

ftg . I Machine van Hero. (29)
I -verwarmingsbron; 2-waterhouder: 
3-bolvorming val; 4-ondersteuningspijpen; 
5-straalbuizen; 6-holle assen,

f ig . 2 Machine van Branca (29)
I-ketel; 2-straalbuis; 3-rad; 4-as; 5-tandwiel 
overbrenging; 6-stampers,

fig . 3 Chinees naar het zuiden wijzend karretje, 
ca. 2600 vC. (6)

2. Kort historisch overzicht
De stoomgenerator heeft ongeveer dezelfde leeftijd als de stoom
turbine. Figuur 1 toont de bekende bol van Hero (120 v.C.): de 
eerste reactie turbine zag het licht.

Als echter wordt gedacht aan een echte ketel, een apparaat dus, 
waarin het water zodanig door hete gassen o f vuur wordt ver
warmd dat het water een hogere temperatuur dan 100°C kan 
bereiken, moet worden gewacht tot ongeveer het jaar 1690 toen

f ig . 4 De La val. (4)
Hoge snelheid reactie turbine met conisch wrijvingswiel, gepatenteerd in 
1883.

Dennis Papin er in slaagde een kleine ketel te construeren, 
namelijk de beroemde papiniaanse pot. In deze periode con
strueerde Thomas Savery ook de eerste stoompomp 1699).

De Italiaan Giovanni Branca slaagde er in de eerste impuls 
turbine te construeren, zie figuur 2,

Tot het einde van de 20e eeuw werden door vele uitvinders 
verscheidene soorten stoomturbines en stoomketels uitgevonden 
en gepatenteerd; deze apparaten vonden hun toepassingen 
voornamelijk bij de landinstallaties.
Niet moet worden vergeten dat de noodzaak om een stoomturbine 
te ontwikkelen hoofdzakelijk werd veroorzaakt door de snelle 
ontwikkeling van de electrische generator.

Voor wat betreft de tandwieloverbrenging kan worden gesteld dat 
deze in gebruik zijn vanaf het begin van de civilisatie.
De oudst bekende overbrenging is waarschijnlijk de Chinese naar 
het zuiden-wijzende kar, die ongeveer 2600 v.C. in de Gobi 
woestijn gebruikt moet zijn. Het figuurtje op het karretje wijst 
naar het zuiden en blijft steeds naar het zuiden wijzen, welke 
richting het karretje ook inslaat, zie figuur 3.

* Tekst van de voordracht gehouden op 21 en 22 oktober 1976 voor de 
afdelingen Rotterdam en Amsterdam van de Ned. Ver. v Technici op 
Scheepvaartgebied

Ned. Maritiem Instituut ** Kon. Inst. v. d. Marine
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fig . 5 ’Turbinia' tijdens de Spithead Review in 1897. (34)

Tandwieloverbrengingen konden ook worden gevonden in min
der en meer gecompliceerde klokken.
De moderne tandwieloverbrenging begint zijn ontwikkeling in de 
periode 1600-1800.

Keren we nu terug naar de stoomturbine ontwikkeling, dan zien 
we dat Gustaf Patrick de Laval, een Zweedse ingenieur, in 1882 
een reactieturbine wist te construeren met een wrijvingskoppe- 
ling, zie figuur 4.

van het turbine-schip ‘Turbinia’, tijdens de Spithead-parade ter 
ere van het diamanten ambtsjubileum van Koningin Victoria in 
het jaar 1897. Zie figuren 5 en 6a en b 
In 1894 installeerde Parsons op het scheepje een radiale reactie
turbine. Doordat echter grote problemen met de voortstuwers 
werden ondervonden, werd in 1895 besloten de enkele schroef-as 
te vervangen door 3 schroef-assen met elk 3 voortstuwers. Deze 
assen werden elk door axiale turbines in serie aangedreven.

Ook construeerde hij de beroemde 1-traps impuls-turbine om een 
separator-bowl (42000 omwentelingen per minuut) aan te drij
ven.
In deze periode construeerde Sir Charles Algernon Parsons met 
succes een meertraps reactie-turbine met 50% reactiegraad. Par
sons slaagde er in de tandwielreductie en ook de balanceer- en 
trillingsproblemen op te lossen door gebruik te maken van een 
boven-critische straalbuis in combinatie met actie-beschoeping 
en een supercritische as.
Het tijdperk van de stoomturbine als scheepvoortstuwing werd 
ingeleid door de beroemde, maar voor die tijd schokkende show

f i g .  (m i  De radiale turbine die het eerst in de T u rb in ia ' werd geïnstal
leerd. (34)

fig . 6b  Opstelling van de installatie van de ‘Turbinia’ met de axiale stoomturbines. (34)
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fig . 7 Schematisch overzicht van de scheeps-turbine fabrikanten. (3)
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fig . 8  Overzicht van de reactie turbines
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Vermogen per as — 33000 a.p.k. Omw. H .D . turbine 2450 per min.
Omwentelingen voortstuwers =  320 per min. Omw. L.D. turbine 1775 „ „
Snelheid schip =  32 mijlen per uur. Omw. kruisvaartturbine 3500 „ „

s

Stoomdruk b/intrede H .D . turbine 350 lbs/D*.
Stoomtemp. b/intrede H .D . turhipe 335 °C.
Overbelast vermogen per as 39600 a.p.k.

l i g .  Va BB. Stoom turbineinstallatie Hr. Ms. De Ruyter ( 1931)

Ook het met succes toepassen van de condensor heeft de turbi- 
neontwikkeling gunstig beinvloed.
In 1975 heeft dr. Davis in een voordracht ter ere van de 39e 
Parsons Memorial Lecture serie, de ontwikkeling van de stoom
turbine op voortreffelijke wijze behandeld. In deze voordracht 
heeft hij ook de turbine en het achterop raken van de Britse 
scheepsturbine-industrie besproken.
Figuur 7 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de verschil
lende scheepsturbine-typen.

In de axiale reactie-turbine, de zogenaamde Parsons-turbine 
wordt de expansie van de stoom gelijkelijk verdeeld over de stator

en rotorbeschoeping, die daardoor een gelijk profiel kunnen 
hebben. Omdat de waarden van het schoep-rendement gunstiger 
waren dan die van de impuls-turbine, bleven de reactie-turbines' 
constructief ongewijzigd. De noodzakelijke nadelen waren de 
voorzieningen om de axiale krachten op te vangen, zoals de 
blinde zuiger en de uitvoeringen der rotor-afdichtingen. De 
schoep-constructie was echter aanzienlijk eenvoudiger dan die 
van de impuls-turbine.
In de impuls-turbine geschiedt de gehele drukval van een trap in 
het stator-gedeelte. De rotor-beschoeping moet robuust uitge
voerd worden om de hoge stoomsnelheden te verwerken. De 
noodzakelijke stoomdichte uitvoeringen van de diafragm a’s en



de wielen vereisen een constructieve complicatie die om een 
vermindering van het aantal trappen vroeg.
Ook het vermijden van mogelijke trillingen vroegen om een 
kleiner aantal trappen
Dit historisch overzicht wordt besloten met het tonen van enkele 
uitvoeringen van oudere scheepsturbines.

Figuur 8 geeft een overzicht van het eerste schip dat uitgerust 
werd met een scheepsturbine-installatie en tandwielreductie, de 
S.S. 'V espasian'; de figuren 9a en b tonen de turbine-installatie 
van Hr. Ms. kruiser 'De Ruijter' (1931); figuur 10 toont de 
installatie van het Duits bananenschip de ’Gran Canarie’ en 
figuur 11 tenslotte geeft een indruk van één van de laatste 
reactie-turbines van Westinghouse Electric.

ß g . 10 Overzieht van de turbine-installatie van S.S . 'G ran Canaria" 
(Deutsche W erft). 1938. (27)
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f i g .  I I  Westinghouse Electric, één van de laatste reactie turbines, 1955. (3)

HEAT HATE: 7 8 } 8 .3  STO /SHP -  HA
BO ILEA  E E E IC IE N C Y : 8 81
S P E C IF IC  FUEL CONSUMPTION: 0.<*8 LB /SH P  -  HA
(NHV -  1 8 ,5 W  B T U /IB )
D RIVE T A A IN MECHANICAL E F F IC IE N C Y  9 81

.S T 1 ( 4 ' )  COMO
1

D R A IN PUMP

FEE O CO O LER 1 T - 9 2

1 CATER 1 h - * 0

MtA

f ig . 12 Eenvoudige stoomturbine-installatie. (24)

Q - W . 9 9 0

50,000-shp heat balance
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LOW P R E S S U R E  AND  EX TR ACT  ION ST EAM  ...........-  CO NDENSATE
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f i  g. 13b Verliezen in de stoomturbine.

Fi g. 13a

3. Verbeteren van het turbine-rendement
3 .1 . S ta n d  van zaken
Gedurende de laatste 10 jaren heeft de scheepsstoortiturbine- 
installatie een grote ontwikkeling doorgemaakt.
De concurrentie met andere voortstuwingssystemen heeft deze 
ontwikkeling noodzakelijk gemaakt.
Het is genoegzaam bekend dat reders in het begin de voorkeur 
gaven aan een stoom-turbine installatie met de laagste aanbouw- 
kosten. Dat wil zeggen dat de installatie zo eenvoudig mogelijk 
moest zijn, hoewel het brandstofverbruik ongunstiger was. 
Figuur 12 geeft een overzicht van zulk een installatie.

Na de forse stijging van de brandstofoliekosten ten gevolge van 
de olie-crisis in 1973 en het feit dat ook de materiaalkosten een 
stijgende lijn vertonen en bovendien materialen schaars worden, 
moesten door de constructeurs nieuwe optimalisaties worden 
uitgevoerd om de nieuwe situatie de baas te kunnen worden.

Rekening houdende met de onontkoombare stijging der aan- 
bouwkosten proberen de ontwerpers om door een relatief kleine 
vermindering van het brandstofverbruik, de jaarlijkse bedrijfs
kosten te verlagen.

De optimalisering-trends zijn in het algemeen:
-  verbeteren van de brandstof-economie: hierbij moet ook het 
gebruik van brandstof van een mindere kwaliteit beschouwd 
worden.
— matiging van het vermogen en de omvang van de voortstu- 
wingsinstallatie.
Laten we eens bezien wat hieraan gedaan kan worden.

3.2. Verbeteren van het proces-rendement 
Figuren 13a en b geven een overzicht van het totale stoomturbi- 
neproces in het T-s diagram en van alleen de stoomturbine in het 
h-s diagram.
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fig . 14 Consequenties van herverhitting voorde ketelconstructie. (10)

3.2.1. hogere stoomtemperatuur aan de oververhitter-uitlaat. 
Een stijging van 10°C betekent een rendementsverhoging van 
ruim lU%. De temperatuur is begrensd door de hittebestendige 
eigenschappen van de materialen en het risico van de hoge 
temperatuur corrossie in de ketel. Een hogere temperatuur bete
kent ook een kwalitatieve betere voedingwater behandeling. Om 
de goedkopere ferritische stalen toe te kunnen passen mag de 
temperatuurgrens van ongeveer 540°C niet overschreden wor
den. Austenitische stalen hebben hun grens bij ongeveer 650°C.

3 .2 .2 . hogere stoomdruk
Met de hedendaagse technologische kennis geeft een vraag naar 
hogere drukken geen problemen. De druk wordt echter begrensd 
door het toegestane vochtgehalte in de stoom na expansie, waar
door onder andere de schoepen ontoelaatbaar kunnen eroderen. 
Het vochtgehalte wordt beneden de 14% gehouden. Opgemerkt 
moet worden dat kleine en middelgrote land-installaties ervarin
gen hebben met stoomdrukken van ongeveer 150 bar en stoom- 
temperaturen van 540°C.

3 .2 .3 . herverhitten van gedeeltelijk geexpandeerde stoom  
Nadat de stoom op zijn expansieweg de hoge druk turbine is 
gepasseerd, wordt de stoom naar de ketel teruggevoerd om te 
worden herverhit tot de initiële oververhitte stoom temperatuur. 
De stoom vervolgt daarna zijn weg door de midden druk turbine 
en lage druk turbine of eventueel alleen de lage druk turbine. 
De gunstigste herverhittingsdruk en temperatuur zijn exact te 
berekenen.
Het thermisch rendement stijgt met ongeveer 4%. Herverhitting 
heeft grote consequenties voor de ketelconstructie, zoals figuur 
14 aangeeft voor de drie grote ketelfabrikanten, Babcock & 
W ilcox, Foster W heeler en Combustion Engineering.

Voor wat betreft het verbeteren van het expansie-proces in de 
turbine kan worden gesteld dat hier weinig meer aan te doen 
valt. Verbeteringen moeten gezocht worden in:
-  de 3 bekende methodieken om het rendement van het proces te 
verhogen en wel:
•  hogere stoomcondities, namelijk hogere temperaturen en 
drukken.
•  verhitten van gedeeltelijk geexpandeerde stoom
•  voorwarmen van het voedingwater door middel van aftapstoom 
der hoofdturbines
-  verbeteren van de warmte-overdracht in de ketel.

10 20 30 40

s h a f t  power

fig . 15 Invloed van het aantal aftap-voorwarmers op het rendement. (17), 
(32)
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3.2.4. aflapvoorwanning van hel voedingwater 
Aftappen van stoom die op zijn expansieweg is door de turbines 
verhoogt het thermisch rendement, afhankelijk van het aantal 
malen dat wordt afgetapt.
Het verhogen van het rendement geschiedt door de volgende 3 
redenen:

-  pure thermodynamische winst door de regeneratie
-  vermindering van de uitlaatverliezen door verminderde con
gestie van de stoom
-  verwijderen van het vocht door aftappen.
Zie figuur 15.

f ig . l6o  Gecombineerd gasturbinc-stoomturbine proces met 'fired ' en 
'unfired' ketel installatie.

fig . 16b Gasturbine geplaatst in stoomturbine-systeem om econom iserte 
verwarmen.

fig . 16c Gecombineerde gasturbine-stoomturbine installatie (G .E .C .- 
30.000 kW).
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fig . 17 Invloed van de omgeving op de machine-installatie (tankers)

Double reduction for high 
speed H.P. and L.P. steam- 
turbines.
(Tandem articulated.)

c. Double reduction, double 
input, for high speed, 
locked train. P la n e ta ry  e p ic y c l i c  g e a r  S ta r  e p lc y c l t c  g e a r

fig . IS  Uitvoeringen van tandwieloverbrengingen. (13, (28).
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3.2.5. verbeteren van de warmte overdracht in de ketel
Bij het vinden van juiste methodieken om het hoogste thermische 
rendement te verkrijgen voor een bepaalde installatie, moet niet 
uit het oog worden verloren dat een exergetische beschouwing de 
enige juiste theoretische benadering is.
Slechts de exergetische rendementen van de componenten van 
het stoom-proces, dat wil zeggen de verkregen energie uit de 
werkelijk beschikbare energie, geven duidelijk aan waar de pro
blemen liggen. Het wordt dan duidelijk dat in het stoomturbine- 
installatiesysteem, de ketel de grootste boosdoener is en in bij
zonder het verbrandingsproces.
Bij optimaliseringsbeschouwingen is het dus essentieel meer 
aandacht aan de ketel te wijden.

3.2.6. verbeteren van her rendement door plaatsing en /o f uit
voering van de hulpcomponenten in het systeem.
Het procesrendement kan worden verhoogd door aandacht te 
besteden aan de hulpcomponenten in het Clausius-Rankine sys
teem. Een rendementsverbetering van 10% van de turbovoeding- 
pomp bijvoorbeeld geeft een brandstof besparing van ongeveer 1 
kg/kWh
Wanneer de generator aan de hoofd-as wordt gekoppeld kan dit 
een brandstofbesparing opleveren van ongeveer 1 'U kg/kWh.

Het uitvoeren van de turbogenerator als condensatie-turbine in 
plaats van een tegendruk-turbine levert een besparing op van 
ongeveer V2 kg/kWh.

3.3. Gecombineerde processen
Verbeteringen van het rendement kunnen worden verkregen door 
het toepassen van gecombineerde processen, waarbij de gastur
bine een bij uitstek geschikte partner is.
Vele uitvoeringen zijn mogelijk. Globaal kunnen de uitvoeringen 
in twee groepen verdeeld worden.
-  de gecombineerde gasturbine-stoomturbine voortstuwing
-  de gasturbine als ’hulp’werktuig in het stoomsysteem
Bij de eerste groep treedt de gasturbine op als volwaardige partner 
van de stoomturbine. Over het algemeen worden de afvoergassen 
van de gasturbine gebruikt om de ketel geheel of gedeeltelijk te 
verwarmen (heat recovery), zie figuur 16a.

Als voorbeeld van de tweede groep wordt in figuur 16b. de 
mogelijkheid getoond om een économiser van de ketel door 
middel van de afvoergassen van de gasturbine te verwarmen. In 
deze groep behoort ook de bekende uitvoering van de gasturbine 
als supercharger van de ketel-installatie toe.
Bij uitvoeringen met gasturbines en een zogenaamde ’waste heat

S. en W. -  44e jaargang no. 26 -1977 821



recovery unit’ of afvoergassen ketel systeem kunnen redelijke 
specifieke brandstofverbruiken gerealiseerd worden. (±  230 
kg/kWh o f 170 g/epkh). Het bezwaar van dit systeem is dat 
brandstof van goede kwaliteit moet worden toegepast. Dat wil 
zeggen dat men brandstof-behandelingsapparatuurmoet installe
ren.
De uitvoeringen met een gasturbine als zogenaamd ’hulp' werk
tuig kunnen het specifiek brandstofverbruik met ongeveer 0,5  tot 
5kg/kWh verlagen.
Het gunstigst is de uitvoering waarbij de gasturbine als super
charger dienst doet.
Een nadeel van een gecombineerd proces blijft de complexiteit 
van de installatie.
Figuur 16c. toont een gecombineerde gasturbine-stoomturbine 
installatie van G .E .C ..

4. Tandwieloverbrengingen
4 . 1 Inleiding
Het ontwerpen en vervaardigen van tandwieloverbrengingen 
wordt vaak beschreven als meer een kunst dan een wetenschap. 
Dit komt waarschijnlijk door de complexe problemen met betrek
king tot de kinematica en het overbrengen van het vermogen door 
middel van vertande wielen.
Scheepstandwieloverbrengingen moeten voldoen aan nog meer 
eisen dan normaal reeds het geval is, zoals:
a. hoge omtreksnelheden en de gevraagde grote nauwkeurigheid 
van de vertanding -  hoge tot zeer hoge vermogens moeten wor
den overgebracht.
b. het belastingsspectruni in termen van koppel-toerental-tijd 
functies, is moeilijk te voorspellen.
c. de dubbele bodem van het schip is geen stijf platform, zodat 
deflecties optreden in vele schakeringen -  ook de scheepshuid en 
schotten (asdoorvoeringen) zijn nu niet bepaald stijve construc
ties -  zie figuur 17.
d. een grote betrouwbaarheid wordt geëist.

Het milieu de zee vraagt kennelijk een speciale benadering. 
Opgemerkt moet worden dat de tandwieloverbrenging nimmer 
als op zichzelf staand beschouwd moet worden, maar als onder
deel van een systeem, daar de onderlinge interacties belangrijk 
zijn.

4.2. Uitvoeringen
Figuur 18 toont een aantal tandwieluitvoeringen. Er zijn vele 
keuzemogelij kheden.

Voor VLCC's ligt, bijvoorbeeld het vermogen tussen 18400- 
29400 kW (25000-40000 apk), het toerental van de schroef is 80 
a 90 o .p .m .; er worden over het algemeen geen eisen gesteld met 
betrekking tot gewicht en ruimte; wel wordt een maximale be
trouwbaarheid vereist. Deze schepen kunnen met eenvoudige 
robuuste tandwieluitvoeringen met conservatieve tandbelastin- 
gen worden uitgerust, zoals in figuur 18a weergegeven. 
W anneer echter lagere toerentallen gevraagd worden zal de uit
voering van figuur 18c gekozen moeten worden. 
Containerschepen bezitten over het algemeen voortstuwingsin- 
stallaties met een hoog vermogen; de toerentallen van de schroef
as zijn hoger (110-135 o .p .m .). Deze schepen vereisen door hun 
slankheid smallere tandwielkasten.
Nog kleinere dimensies kunnen verkregen worden door de uit
voering van figuur 18c te kiezen, terwijl ook geharde wielen of 
betere materialen toegepast kunnen worden.

Marineschepen vragen zeer compacte en zo licht mogelijke uit
voeringen -  oppervlakte harden der tanden is dan noodzakelijk. 
Vrijwel alle moderne tandwielreducties hebben nu een dubbele 
vertanding met spoedhoeken van 30°.
De tandprofielen verschillen echter per fabriek.
Bij hoog belaste tandwielen kunnen vervormingen optreden, 
zodat de evolvente afwijkt, correcties moeten dan worden toege
past.
Wanneer zeer compacte uitvoeringen en grote reducties 
gewenst worden, komen ook de epicycfische overbrengingen in 
aanmerking, zie figuur I8d.

4.3. Materiaalkeuze
Bij sterkteberekeningen wordt door de tandwielfabrikant in plaats 
van het berekenen van de contactdruk door gebruik te maken van 
de formule van Hertz, gerekend met de bekende k-factor.
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Tabel I Materialen en toegestane k-factoren, Koninklijke Maatschappij 
'D e Schelde'. (14)

Material
Combination Pinion Gear wheel rim

A Double helical, helix angle approx.30°* 
hobbed

Double helical, helix angle approx.30°*

B Hobbed, shaved, nitrided 
and when necessary 
profile ground.

Hobbed and shaved.

C
Single helical, helix angles 
approx. 14q for 1st. reductions 
approx. 4 for 2nd. reductions

Cut, carburized, hardened, 
profile ground

Cut and profile ground

D Single helical, helix 
Cut, carburized, hardened

angle approx. 14°* 
profile ground.

Tube! 2 M aterialen en tandbewerkingen. Koninklijke Maatschappij 'De 
Schelde’. (14)

Tabellen 1 en 2 geven een indruk van de materiaalsamenstellin- 
gen en k-factoren van de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde’. 
Om de vereiste tandafmetingen te berekenen moet gebruik wor
den gemaakt van ingewikkelde formules, waarbij de computer de 
noodzakelijke hulp verleent.
Het belangrijkste probleem blijft dat een aantal factoren, zoals de 
niet gelijkmatige belastingsverdeling, die optreedt door mecha
nische en thermische deformaties van de rondsels en wielen èn de 
niet juiste uitlijning door deze deformaties, die berekeningen van 
de buigende krachten van de tandvoeten moeilijk maken.
Het is daarom niet verwonderlijk dat de berekeningen van de 
scheepstandwieloverbrengingen een lange tijd een empirische 
achtergrond hebben gehad.
Heden ten dage gaat men deze complexe formules niet meer uit 
de weg omdat de computer uitkomst biedt.
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Figuur 19, ontleend aan Brownlie en Young, gef ft een indruk van 
de toelaatbare belastingen der tandwielen.

4.4. Opmerkingen
Ongeveer 20 jaar geleden lag het accent bij de tandfabricage- 
technieken voor een scheepsinstallatie op de nauwkeurigheid der 
bewerking en de materiaalkeuze. Over het algemeen waren de 
vermogens/volumeverhoudingen relatief aan de lage kant. Het 
ontwerp voor de tandwieloverbrengingen was eenvoudig en gaf 
geen problemen.
Zie figuren 8, 9 en 10.
Momenteel is de technologie van de tandfabricage en de selectie 
van de materialen geconsolideerd op een hoog kwaliteitsniveau. 
Bij het ontwerp ligt de nadruk nu op nieuwe arrangementen en 
tandwielkastconstructies.
In dit kader moeten o.a. de ontwikkelingen op het gebied van de 
epicyclische overbrenging gezien worden.
Als voorbeeld toont figuur 20 een moderne Stal-Laval 
tandwieloverbrenging-uitvoering. De eerste reductie van de 
HDT is uitgevoerd als een planetaire epicyclische overbrenging. 
De compactheid van de opstelling is zeer belangrijk, waarbij 
mijns inziens het gedwongen transport over land voor fabrikant 
Stal-Laval tevens een overweging is geweest de epicyclische 
overbrenging te kiezen.

fig . 20a  Stal Laval tandwiel-reductie uitvoering. (25)

Jig. 19 Toelaatbare tandwielbelastingen voor ’through-hardened’ en 
'hard-on-soft' materialen. (37)

5. De beschikbare ruimte
De moderne turbine-installaties nemen, relatief gezien, weinig 
ruimte in. Deze installaties hebben de mogelijkheid de compo
nenten vrijwel zonder restricties te kunnen opstellen.
De ketel bijvoorbeeld kan achter, boven of vóór de turbine 
geplaatst worden. Stal-Laval bijvoorbeeld, maakt aanspraak op
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fig . 20b Gescheiden tandwielkast-componenten Stal-Laval. (25)
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f ig . 21 15 MW Stal-Laval herverhittingsinstallatie in een 70.000 TDW  
bulk carrier, vergeleken met een dieselm otor. (17)
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het feit dat zelfs bij lage vermogens, zoals 15 MW, gemakkelijk Turbine-installaties hebben een gunstiger gewicht/volume per
een herverhittingsinstal lat ie geplaatst kan worden in de ruimte effectief vermogenverhouding bij hogere vermogens, zie figuur
die een langzaam-)opende diesel nodig heeft. Zie figuur 21. 22.

f ig . 22 Vergelijking van totaal gewicht dieselmotor- en stoomturbinein- 
stallatie. (36)

C o s t

L o w R e l i a b i l i t y 100 %

6. Betrouwbaarheid van de installatie
De betrouwbaarheid van een moderne voortstuwingsinstallatie is 
van groot belang voor de gebruiker.
Een fabrikant die zijn marktpositie wil handhaven, moet trachten 
het optimum voor de gebruiker te benaderen. Dat wil zeggen de 
kwaliteit te verbeteren zondereen te hoge stijging der produktie- 
kosten, zie figuur 23a en b.

Dit kan bereikt worden door rekening te houden met de ervarin
gen van de installaties, standaardisatie en goede reserve delen
planning. Bedrijfservaringen met herverhittingsketels zijn nog 
beperkt. Daar de betrouwbaarheid van de ketelinstallatie de laat
ste 10 jaren aanzienlijk is verbeterd, mag ook verwacht worden 
dat de betrouwbaarheid van de herverhittingsketels goed zal zijn. 
De betrouwbaarheid en dus ook de beschikbaarheid van de 
stoomturbine is de laatste jaren ook verbeterd. In figuur 24 zijn 
bedrijfservaringen verwerkt door Stal-Laval van ongeveer 850 
schipjaren.

Beschikbaarheid en betrouwbaarheid hangen nauw met elkaar 
samen. Naar gegevens van Feamley and Egers Chartering Co. 
Ltd. waarbij de beschikbaarheid van stoom- en dieselinstallaties 
van grote tankers is vergeleken, kan worden gesteld dat de 
beschikbaarheid van de stoominstallatie iets gunstiger is (1%) 
dan die van de motorinstallatie. De beschikbaarheid van ge
noemde installaties bewegen zich op het niveau van ongeveer 
95%.

  U s e r
  P r o d u c e r

fig . 23a Kosten van fabrikant en gebruiker als functie van de betrouw
baarheid. (9), ( 17)

fig . 24 Gemiddelde beschikbaarheid van Stal-Laval AP-installaties. ( 17)
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Opgemerkt moet worden dat de fabrikanten van stoomturbine- 
installaties door steeds meer te streven naar rendementsverho
gingen, gedwongen zijn hogere drukken en temperaturen toe te 
passen terwijl bovendien de systemen steeds complexer worden 
gemaakt. Het resultaat hiervan is dat de betrouwbaarheid van de 
installatie verminderd zodat de ontwerpers zeer zorgvuldig te 
werk moeten gaan.

7. Techno-economische beschouwingen
7.1. Vraag naar schepen
Voorspellingen van enige jaren geleden die aangaven dat de 
overtollige scheepstonnages zouden leiden tot een vermindering 
van het totale orderpakket en tot een verschuiving van de vraag 
naar bepaalde scheepstypen, zijn uitgekomen.
In aantal zullen de bulkcarriers steeds meer een dominerende rol 
spelen, terwijl de tankers verwezen zullen worden naar een be-
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scheiden tweede of derde plaats.
Figuren 25a en b geven de vraag naar schepen weer. volgens 
publicaties van de Britse Maritime Transport Research en de 
classificat iebureaus.

7.2. Vraag naar stoomturbine-installaties 
De stoomturbine-installaties kunnen gevonden worden in sche
pen waar hoge vermogens gevraagd worden, zoals de tankers en 
bulkcarriers boven de 50.000 dwt, gastankers boven de 20.000 
dwt en ook in de containerschepen.

Doordat de tankerbouw in een malaise verkeert, zijn de conse
quenties voor de stoomturbine ernstig.
Bij de keuze van de installatie speelt het vermogen een belang
rijke rol. Figuur 26 geeft een overzicht van de vermogens- 
distributie voor in aanbouw zijnde turbineschepen.
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fig . 25b Overzichl en prognose van afgebouwde schepen. (18), (20), 
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fig . 26a Overzicht en prognose van het geinstalleerd vermogen in sche
pen. ( I ) .  (20), (21), (31)

fig . 26b  Trend van het specifiek vermogen geinstalleerd in schepen. (1), 
(20), (21). (31)
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Meer dan 90% van deze schepen hebben installaties boven de 20 
MW (27.200 apk). In figuur 27 wordt een indruk gegeven van 
gebouwde stoom- en motorschepen in 1974 en 1975 naar gege
vens van Lloyd’s Register of Shipping.

7.3. De kosten
Brandstofkosten blijken steeds belangrijker te worden. Deze kos
ten worden meer beïnvloed naarmate de prijs voor de brandstof 
stijgt en de vaarroute langer wordt.
Daar de huidige brandstofprijzen zich op een hoog niveau bevin
den, is het brandstofverbruik van de installatie één van de belang
rijkste parameters geworden.
De kapitaalskosten worden minder belangrijk wanneer 
’lifecycle'-berekeningen worden uitgevoerd.
Het technisch-economisch optimum kan zich dan zodanig naar 
lagere specifieke brandstofverbruiken verplaatsen, dat de hogere 
initiële investeringen minder van belang worden.
De onderhouds- en reparatiekosten zijn van relatief mindere 
importantie, daar zij ongeveer 15% bedragen van de totale be
drijfskosten.
Het verhogen van het aantal vaardagen per jaar, onderstreept het 
belang van de beschikbaarheid.
Op de prioriteitenlijst zullen de beschikbaarheid van de installatie 
en de lage specifieke brandstofverbruiken een belangrijke plaats 
innemen.
Een overzicht van de prijzen van gasturbine-, stoomturbine- en 
dieselinstallaties als functie van het vermogen wordt in figuur 28 
aangegeven.
In figuur 29 wordt naar Kimura en Yamane het verband getoond 
tussen de jaarlijkse kosten en het vermogen van de voortstu- 
wingsmachine.

8. Ontwikkelingen in de naaste toekomst
8 . 1. Stoomturbine-installaties
Verbeteringen van componenten van het systeem zijn nog steeds 
mogelijk en dus gewenst.
Gerealiseerd moet worden dat de grootste winst verkregen kan 
worden door:
-  de verbranding te verbeteren
-  de stoomcondities te verhogen

H t l / k W

fig . 28  Kosten van stoomturbine-, diesel-, en gasturbine-installaties in 
1975. (32)
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fig . 29 Jaarlijkse kosten-index als functie van het as-vermogen. (15)
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De ondervonden problemen met de hoge temperatuurcorrosie 
heeft de ontwikkeling naar hoge temperaturen afgeremd of zelfs 
een halt toegeroepen.
Vanzelfsprekend heeft de ontwerper ook zijn aandacht besteed 
aan het verbeteren van de verbrandingstechnieken (o.a. fluid bed 
verbranding) en de brandstofbehandeling.
Turbinefabrikanten zoals Stal-Laval, General Electric Company 
en Kawasaki hebben zich beijverd de vele technische mogelijk
heden om het rendement van het stoomsysteem te verbeteren, te 
onderzoeken.

Herverhittings- en niet-herverhittingssystemen werden vergele
ken. De techno-economische evaluaties laten er geen twijfel over 
bestaan dat herverhitting de voorkeur verdient, wanneer vermo
gens boven de 10 a 12 MW gevraagd worden.
Over het algemeen geschiedt de keuze van de stoomcondities, 
herverhitting en aftapvoorverwarming in combinaties.
Bij de studies is ook veel aandacht besteed aan de hulpcomponen- 
ten van het systeem.
In de naaste toekomst zullen door de turbinefabrikanten verdere 
optimalisaties worden uitgevoerd, waarbij mijns inziens te ver
wachten valt dat hogere begindrukken van de stoom geïntrodu
ceerd zullen worden (tot ±  120 bar). De grote belangstelling voor 
de fluid bed verbranding zal uitmonden in toepassingen aan 
boord van schepen. Hierop zal nader worden ingegaan.

Bij de optimalisaties van het stoomsysteem behoren ook de 
’repowering’-mogelijkheden van ’oude' bestaande installaties 
bezien te worden.
Repowering, dat wil zeggen: het plaatsen van een gasturbine met 
of zonder ketel in een bestaande ’oude’ stoominstallatie, waarbij 
de stoomturbine in takt blijft, is in landinstallaties reeds met 
gunstige ervaringen toegepast, zie figuren 16a en b.
De uitvoering zoals in figuur 16a aangegeven blijkt het gunstigste 
resultaat te geven. De bedrijfskosten kunnen bij deze uitvoering 
met 10 a 20% verlaagd worden.
Repowering komt alleen in aanmerking wanneer de kosten om 
een ’oude’ installatie te repareren hoger zijn dan die voor het 
plaatsen van een ’repowering-unit’, een hoger vermogen vereist 
wordt of de beschikbare tijd te kort is voor reparatie of vernieu
wing.
Het probleem van het thermisch en mechanisch integreren van de 
gasturbine in het systeem is niet onoverkomenlijk.

C o n stru c tieve  b eg ren zin g en
Bij de behandeling van het optimaliseren van het stoomturbine- 
proces mogen de constructieve begrenzingen niet onvermeld 
blijven, deze zijn:
-  de dimensies van de uitlaat
-  het maximale vermogen dat door de koppeling kan worden 
overgebracht
-  het gewicht van de rotor
-  de belasting van de lagers
-  afmetingen van de hoge-druk- en midden-drukturbine. 
Opgemerkt moet worden dat de ontwerper ook bepaalde stoom- 
doortochten dient te realiseren. De schoepen van de eerste trap
pen mogen niet te kort worden, terwijl die van de laatste trappen 
weer niet te lang gekozen mogen worden. Impulsturbines hebben 
de mogelijkheid om gedeeltelijke bestrijking toe te passen. Dit 
betekent echter dat de wrijvings- en ventilatieverliezen te hoog 
worden.
De ontwerper dient ook rekening te houden met het turbine- 
toerental.

i------------------1----------------- 1------------------1------------------ 1
'80 300 420 640 660 m/s

fig . 30  Grenzen van de omtreksnelheden van de laatste trap der LD- 
turbine als functie van de uitlaat-vochtigheid van de stoom. (15)

Bij de lage-drukturbine mag dit niet te hoog zijn, omdat o.a. de 
centrifugaalkrachten dan te groot worden. Ook de kwaliteit van 
de stoom speelt hierbij een belangrijke rol. Om het erosiepro- 
bleem van de lage-drukbeschoeping, in bijzonder van de laatste 
trappen, niet al te groot te maken, gaat men normaliter niet boven 
de 12 a 14% vochtgehalte van de stoom.
Bij scheepsturbines is het periodiek vervangen van de lage-druk-
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beschoeping of van de erosieschildjes economisch niet verant
woord, Figuur 30, ontleend aan Jung, geeft de relatie weertussen 
de omtreksnelheid van de laatste schoepenrij der lage- 
drukturbine en de vochtigheid van de stoom.

Figuur 31 toont een uitlaat van het Baumann-type. Deze oplos
sing kan worden gekozen om de topdiameter van het einde der 
lage-drukturbine te verkleinen.
De massastroom van de stoom door de laatste schoepenrij wordt 
verminderd door de stoom door twee doortochten te leiden. 
Reducties van de topdiameter tot 20% kunnen hierbij bereikt 
worden.

5 0 ° / o heat

Steam tubes 
50 %> heat

Distribution 
plate with
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fig . 33a Stoom-installatie met fluid-bed uitvoeringen voor oververhitter 
en herverhitter, (voorstel Stal-Laval). (17)
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fin . 32 Principe van de fluid-bed verbranding. (17)

8.2. Fluid bed verbranding
Reeds vele jaren is onderzoek verricht aan deze verbrandings- 
techniek. Tijdens de vele conferenties op het gebied van de fluid 
bed verbranding, zoals die van het Institute of Fuel in 1975 te 
Londen, is duidelijk aan het licht gekomen dat reeds zeer goede 
resultaten zijn behaald. De toekomst van de fluid bed verbranding 
kan met een grote dosis optimisme tegemoet worden gezien. 
Waarop berust het principe? Zie figuur 32.

B - 1
- + - J -I j I A__

r,A STU R B lN fc
T -

* - « H O B A IN I

fig . 33b  Gecombineerd gasturbine- en stoomturbine proces met fluid- 
bed ketel, (voorstel Stal-Laval). (16)

Het lichaam bevat een inert materiaal van een korrelstructuur. Dit 
materiaal wordt in beweging gebracht (fluidized) door er lucht 
doorheen te blazen. De brandstof wordt met de lucht geïnjecteerd 
en verbrand in het bed. Het bed houdt een stabiele temperatuur 
van 800° a 900°C.
In het bed is een pijpensysteem aangebracht waardoor het te 
verwarmen medium stroomt.
Deze verbranding geeft gunstige chemische, fysische en mecha
nische resultaten.
-  lage verbrandingstemperatuur en bijna stoichiometrische ver
branding (corrosieproblemen verminderen, lagere concentratie 
SCb)
-  mogelijkheid van toevoeren bepaalde additieven.
-  oppervlak bed-deeltjes is ongeveer 15 maal groter dan VO der 
pijpen zodat condenserende dampen relatief meer door de deel
tjes opgenomen worden

f ig . 33c Fluid-bed kolen gestookte ketel. (voorstel Babcock & Wilcox). 
( I I )
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m  F r e q u e n c y  ( H z )

34b  Vergelijking van trillingsspectrum van een tandwielkast van een 
turbo-generator vóór en na reparatie. (33)

........  envelope
_________  norm

 *  f r e q u e n c y  (H z )

fig . 34a Vergelijkende trillingsspectra van de tandwielkasten van turbo 
generatoren van 3 fregatten. (33) v e r t i c a l

measurement

turbine

t u r b i n e
v e r t i e n  I

g e a r

F r i g a t e  I 

F r i g a t e  2

F r i g a t e  3

v e r t i c a l
m e a s u r e m e n t

----------------- b e f o r e

________  a f t e r

fig . 34c Omhullende van trillingsspectra van tandwielkasten van 5 tur- 
bogeneratoren in goede mechanische condities, (computer).
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-  korrelmateriaal heeft een ’schraap’-effect (pijpen blijven 
schoon).
Toepassingen van de fluid bed verbranding zijn in vele vormen 
mogelijk. De fabrikanten verwachten dat over ongeveer 3 jaren, 
ketels met fluid bed verbranding operationeel zullen zijn.
In de figuren 33a, b en c worden een aantal mogelijke toepassin
gen gesuggereerd die door Stal-Laval en Babcock & Wilcox 
tijdens de IMAS ’76 conferentie werden gepresenteerd.

9. Enkele opmerkingen inet betrekking tot condition moni- 
toring aspecten
’Condition control’ of ’condition monitoring’ van werktuigen 
ontwikkelt zich de laatste jaren zeer snel.
Nog worden veel fouten gemaakt, maar dit neemt niet weg, dat 
controle-apparatuur op het gebied van thermische en mechani
sche bewakingsprocessen steeds meer aan boord van schepen 
wordt gemonteerd.
Vele benamingen en afkortingen worden gebruikt, die de hoop en 
de verwachtingen van de gebruiker een positieve richting geven. 
Ook worden steeds meer mini-computers geïnstalleerd.
Omdat een hoog trillingsniveau vaak de eerste indicatie is dat er

een defect kan optreden bij het werktuig, wordt de laatste jaren 
ook zeer veel aandacht besteed aan trillingsanalyse technieken. 
Het is echter goed erop te wijzen dat trillingsanalyse slechts een 
onderdeel vormt van de condition monitoring.
Als illustratie van toegepaste trillingsmetingen aan boord van een 
aantal fregatten worden in figuur 34a trillingsspectra gegeven van 
een drietal identieke door turbines aangedreven generatoren. 
Figuur 34b toont het verschil in spectrum van de tandwielkast van 
een turbogenerator voor en na een groot onderhoud.
Figuur 34c tenslotte geeft een omhullende van de trillingsspectra 
van 5 turbogeneratoren in goede mechanische conditie, door 
middel van de computer.

10. Slotopmerkingen
Deze verhandeling pretendeert niet volledig te zijn. Het behan
delde onderwerp is daarvoor te uitgebreid terwijl een groot spe
cialisme vereist wordt van de deelgebieden.
Bij het samenstellen van de voordracht heb ik grote steun gehad 
aan de ter beschikking staande gegevens van Stal-Laval, General 
Electric Company, de Koninklijke Maatschappij ’De Schelde’ en 
Lloyds Register of Shipping.
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Advies algemene energieraad over aankopen vloeibaar aardgas

De Minister van Economische Zaken, drsR . F. M. Lubbers, heeft de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal doen toekomen de tekst van een advies, dat hij heeft ontvangen van de 
Voorlopige Algemene Energie Raad over de wenselijkheid van aankopen van vloeibaar 
aardgas voor de nederlandse energievoorziening. De Raad heeft dit advies eigener 
beweging uitgebracht.

De tekst van het advies volgt hieronder.

1. Naar aanleiding van het onlangs geslo
ten contract tussen Gasunie en de Alge
rijnse maatschappij Sonatrach meent de 
AER, vooruitlopend op zijn studie over de 
meest gewenste structuur van de energie
voorziening, de betekenis van de aankoop 
van L .N .G . (vloeibaar aardgas) te moeten 
onderstrepen. De Raad is van mening dat 
de eertijds in de Energienota ontvouwde 
beleidslijnen logisch ertoe moeten leiden 
dat nieuwe aanbodmogelijkheden van gas 
worden benut, mits deze in vergelijking 
tot andere te importeren primaire energie 
economisch aantrekkelijk zijn. Met name 
speelt hier de overweging dat ons land 
door zijn aardgasreserve en infrastructuur 
over een bijzondere mogelijkheid beschikt 
om zich tegen de onzekere toekomst in te 
dekken. Daarnaast is er de beleidslijn om 
door diversificatie van het aanbod de risi
co’s te spreiden.

2. Met het oog op de boven aangeduide 
beleidslijn moet invoer van L.N .G . -  
naast de bekende aanvoermogelijkheden 
van gas per pijpleiding, waarop in dit ad
vies niet zal worden ingegaan -  als een 
nieuwe aanbodmogelijkheid worden be
schouwd, die ernstig aandacht verdient. 
Daarbij dient tevens de mogelijkheid van 
aanvullend verbruik van steenkolengas in 
aanmerking te worden genomen.

3. De Raad meent dat invoer van vloei
baar aardgas (L .N .G .) per tanker in over
eenstemming is met het in de Energienota 
aangekondigde actieve inkoopbeleid van 
aardgas. Ook dit gas kan immers bijdragen 
de strategische gasreserve langer in stand 
te houden. Ook echter uit een oogpunt van 
diversificatiebeleid is L .N .G ., zelfs wan
neer het afkomstig is uit een O .P.E .C .- 
land, zinvol. Veel OPEC-gas wordt thans 
’afgefakkeld’. De producent heeft naast 
de meer algemeen oliepolitieke belangen 
ook belang bij de opbouw van een stabiele 
afzetmogelijkheid. Daarvoor is een tech
nisch en commercieel betrouwbare keten 
van bron tot verbruiker nodig. Men mag 
aannemen dat dit uitgangspunt bij het 
L.N.G.-aanbod een grote rol zal spelen.

4. De aanlanding van L.N.G. roept pro
blemen op, die een zorgvuldige oplossing 
vragen. Bij de keuze van de aanlandings- 
plaats zal naast het energievoorzienings- 
aspect aandacht moeten worden besteed 
aan aspecten van veiligheid (aanvoer en 
installaties), milieu-aspecten, congestie 
(SIR) en aspecten van militair- 
strategische aard. Het vraagstuk van de 
aanlanding van een beperkte hoeveelheid 
Algerijns gas lijkt thans, nu verschillende 
studies, onder meer over de ongevallenri
sico’s, zijn voltooid, beslissingsrijp.

5. Ten aanzien van het veiligheidsaspect 
zal wat op dit punt in de gemaakte onge
vallenstudies is gesteld moeten worden 
verdisconteerd. Hierbij speelt de vraag 
een grote rol of bij ontsteking van een 
vrijgekomen, met lucht gemengde, gas
wolk in de atmosfeer een deflagratie (zeer 
snelle verbranding) of ook een detonatie 
kan optreden. Hoewel met methaan bij de 
aanvankelijke aunosferische druk geen de
tonaties bekend zijn, en het uiterst on
waarschijnlijk geacht wordt dat zulk een 
detonatie zou kunnen optreden, kunnen 
deskundigen deze mogelijkheid voor 
L.N .G . niet categorisch uitsluiten. Hoe 
klein de kans op een dergelijke detonatie 
ook moge zijn (deskundigen schatten dit 
risico niet groter dan dat van een over
stroming van dijken op deltahoogte), dui
delijk is in elk geval dat de kans op effect- 
versterking als gevolg van de aanwezig
heid van ongevalsgevoelige objecten in 
het Rijnmondgebied niet mag optreden. 
Dit dient door een goede keuze van de 
lokatie en van de ruimtelijke opzet en door 
speciale veiligheidsvoorzieningen te 
worden gerealiseerd.

6. Uit voorzieningsoogpunt in de econo
mische zin isL .N .G . in vele opzichten een 
interessante propositie. Voor de ontwik
keling van betalingsbalans en overheids- 
baten betekent het in sterkere mate con
serveren van eigen gas gecombineerd met 
verhoogde import van ander gas dat op 
korte termijn op geringere baten c.q. han
delsbalansoverschotten moet worden ge
rekend. De voordelen uit het eigen gas 
worden immers over een langere periode

’uitgesmeerd’. Welk profiel-in-de-tijd van 
gasbijdrage aan budget en externe positie 
economisch gezien optimaal is valt moei
lijk te beoordelen, een belangrijke rol 
daarbij speelt de ontwikkeling van de rela
tieve prijzen. Het komt de AER voor dat er 
op voorhand geen aanwijzingen zijn dat in 
de beschouwde periode op algemeen eco
nomische gronden de ’energiepolitieke’ 
voorkeur voor de conservering van het 
eigen gas moet worden gewijzigd. De 
mate waarin algemeen economische 
overwegingen hier ’sporen’ met die van de 
energiepolitiek zou nader moeten worden 
onderzocht. De Raad kan dit vraagstuk 
niet alleen overzien, hij acht andere colle
ges meer bevoegd om kanttekeningen van 
macro-économische aard te maken.

7. Het vervoer en het aan landen van met 
name grotere hoeveelheden L.N.G. ver
gen een stuk activiteit dat, uit een oogpunt 
van industrie- en werkgelegenheidspoli- 
tiek, welkom is. Dit met het oog op de 
kans dat daartoe benodigde gastanker- 
bouw, althans gedeeltelijk, in ons land zal 
plaatsvinden evenals andere minder 
speerpuntachtige activiteiten.
In dit perspectief zullen verdere mogelijk
heden voor gasaanvoer moeten worden 
afgetast. Dit om tot een sterkere L.N.G.- 
positie te komen. Uit meerdere langlo
pende contracten van b.v. 20 jaar kan de 
levensduur van onz,e gasvoorkomens sig
nificant worden verlengd. Afhankelijk 
van de hierboven genoemde mogelijkhe
den zal de bouw van een gespecialiseerde 
aanlandingsplaats in de Noordzee moeten 
worden overwogen.

8. De aankoop van extra gas heeft boven
dien het voordeel dat gebruik kan worden 
gemaakt van een schone, milieuvriende
lijke brandstof, wat met name voor het 
saneringsgebied Rijnmond van belang is 
maar ook elders van betekenis kan zijn. 
Aan het gebruik van steenkool voor di
recte verbranding zijn in dat opzicht aan
zienlijk meer problemen verbonden.

9. In het kader van het brengen van hoog- 
calorisch L .N .G . op zogenaamde 
Groningen-kwaliteit biedt het mengen met 
laagcalorisch steenkolengas interessante 
mogelijkheden. Aldus kan de voorde toe
komst te besparen hoeveelheid 
Groningen-gas worden vergroot. De AER 
ziet hierin een bijkomend voordeel, dat 
echter op de grond van nadere gegevens
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op zijn eigen merites moet worden onder
zocht. Bij dat onderzoek zullen de daaraan 
verbonden industrialisatie-aspeeten en de 
technisch zeer wel uitvoerbare milieucon- 
forme opzet een rol moeten spelen.

10. Alles bijeengenomen meent de AER 
dat L.N.G. een bijzondere kans biedt voor 
Nederland zijn toekomstige energiepositie 
te verbeteren met in verhouding weinig 
nadelen. De overheid zal alles in het werk 
moeten stellen om met betrekking tot de 
aankoop van gas op korte termijn tot be
slissingen te komen. Niettegenstaande het 
feit dat de op het ogenblik te contracteren 
hoeveelheden gas bescheiden zijn in ver
houding tot wat voor de Nederlandse 
energievoorziening wenselijk zou zijn is 
het van grote betekenis van meet af aan 
deze hoeveelheden zeker te stellen. Het is 
immers niet ondenkbaar dat de ontwikke

ling van de schaarsteverhoudingen het af
sluiten van inkoopcontracten allengs zal 
bemoeilijken. Een bijkomend voordeel is 
dat met een start op bescheiden schaal de 
op te lossen problemen van logistieke en 
bestuurlijke aard in eerste instantie beter 
zijn te overzien. Boven aangeduide beslis
singen zullen mede moeten worden ge
nomen door lagere overheden en andere 
instanties. Hierbij wordt gedacht aan -  de 
opsomming is niet volledig -  het haven
bedrijf/gemeente Rotterdam, het open
baar lichaam Rijnmond en de Provincie 
Zuid-Holland. Bij de beoordeling op deze 
niveaus zullen de deelaspecten uiteraard 
extra aandacht vragen. Met name het on
gevallenrisico heeft daarbij de aandacht. 
Zoals hiervoor is opgemerkt gaat het ech
ter ook om de kans langer gebruik te kun
nen maken van het uit oogpunt van mi
lieuverontreiniging en verbruiksgemak zo

waardevolle aardgas. Het laten schieten 
van deze kans beperkt de spreidingsmoge- 
lijkheden van de toekomstige energie
voorziening*, indien de thans bestaande 
en terecht pessimistische verwachtingen 
over de ontwikkeling van de olievoorzie- 
ning bewaarheid worden. In elk geval zul
len er bij het passeren van deze mogelijk
heid meer kosten moeten worden gemaakt 
voor de bestrijding van luchtverontreini
ging en zal gerekend moeten worden op 
een grotere restverontreiniging.
Het bovenstaande dwingt tot een reële af
weging van alle betrokken regionale en 
nationale belangen, inclusief het veilig
heidsaspect.

* Over het vraagstuk van de meest gewenste 
structuur van de energievoorziening, waarbij 
de voor- en nadelen van ’kolen en/of uraan’ aan 
de orde komen, is een AER-advies in voorbe
reiding.

UNIEK TRANSPORT VAN EEN SPOORBRUG

Van Uden Transport B.V. te Rotterdam is 
belast met de verzorging van het transport 
van een spoorbrug, welke in 2 delen van 
Straatsburg over de Rijn de Noordzee en 
de Seine naar Cergy moet worden overge
bracht. Cergy ligt aan de Oise op enkele 
kilometers van Parijs.
Om het scheepvaartverkeer over de Oise 
geen maandenlange overlast te bezorgen, 
besloot men tot prefabrikage van de brug 
in Straatsburg. De enige vervoersmoge
lijkheid blijkt de zeeroute via Rotterdam te 
zijn.
Het transport is, gezien het gewicht, de 
afmetingen van de brugdelen, de lange 
afstand, de problemen onderw eg-op  zee, 
maar vooral op de Seine -  een bijzondere 
onderneming.
Met de voorbereidingen -  besprekingen 
met de bouwer 'Forges de Strasbourg’ 
(SCAR) te Straatsburg, de diverse part
ners in het transport, de autoriteiten van 
waterstaat en politie in drie landen en niet 
te vergeten de verzekeraars en nog vele 
anderen -  was een vol jaar gemoeid. 
Toen lag er een draaiboek op tafel, waarin 
alle handelingen en ieders deel van dag tot 
dag zijn vastgelegd.

Bouw en montage van de brug
Elk deel van de brug wordt op een ponton 
geplaatst en te water gelaten. Dit ponton is 
voorzien van de hydraulische installatie, 
die bij de montage van de brug moet wor
den gebruikt. Het ponton, tevens werk- 
ponton, is speciaal voor dit transport van 
deze brug gebouwd, evenals de twee 
hulppontons, die aan weerskanten van het

hoofdponton worden bevestigd om aan het 
transport de nodige stabiliteit te geven. Bij 
het passeren van de zeer smalle sluizen in 
de Seine kunnen de zijpontons worden 
losgekoppeld om de doorgang van het 
hoofdponton plus het brugdeel mogelijk te 
maken. Alle pontons kunnen met water 
worden geballast om het onderdoorvaren 
van lage bruggen mogelijk te maken. 
Voor de uiteindelijke montage staat het 
brugdeel op jukken, die hydraulisch tot 
ca. 20 rntr. boven de waterlijn opgevijzeld 
kunnen worden.
In Cergy zal het opgevijzelde brugdeel 
boven zijn fundering worden gevaren en 
met waterballast in de pontons op deze 
fundering worden neergelaten. Dit is, 
zoals men zal begrijpen, een zeer nauw
keurig werkje.
Met de montage van elk brugdeel zullen

maximaal 14 dagen gemoeid zijn.
Elk brugdeel is 106,42 mtr. lang; 8,00 
mtr. hoog; 10,11 mtr. breed en weegt 
1.200 ton.
Het hoofdponton is 80 mtr. lang; 3 mtr. 
hoog en 11,50 mtr. breed.
De zijpontons zijn 60 mtr. lang; 3 mtr. 
hoog en 5,75 mtr. breed.
Het gehele transport is 107 mtr. lang; 23 
mtr. breed en 8,40 mtr. hoog. Een bedui
dend gevaarte, dat naast de grootste rijn
schepen en duwtransporten een opval
lende verschijning zal zijn.
De overtocht duurt ongeveer 16 dagen. 
Het eerste transport vertrok op 24 septem
ber j.1. uit Straatsburg. Het tweede deel 
wordt in december overgebracht. Eind 
januari 1978 moet de gehele operatie zijn 
voltooid en moet de brug gereed zijn.

P.A.L.
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Sleepzuiger Berend Müsing

MUsiNe

In juni van dit jaar werd de sleepzuiger 
Berend Müsing door Müsing Transport 
B.V. te Driebruggen (Z-H) in gebruik 
genomen. Het ontwerp werd door 
lntershipping Holland B.V. te Driebrug
gen verzorgd, die eveneens de direktie 
voert over Müsing Transport B.V.
De bouw geschiedde door het
CONOSHIP-lid Scheepswerf Bijlsma te 
Wartena in samenwerking met Machine
fabriek Paul Dinges te Delfzijl.
Een bijzonderheid is het zgn. 110-miles 
certifikaat van de Nederlandse Scheep
vaart Inspektie, waardoor het schip o.a. de 
mogelijkheid heeft overzee van Delfzijl 
naar Hamburg te varen.
Met de afmetingen 70 x 9,50 x 3,50en een 
hopperinhoud van 800 m3 kan de sleep
zuiger ook in kleine havens opereren.

De voortstuwing geschiedt d.m .v. een 
900 pk BOLNES motor met Kuypers kop
peling en een van Voorden schroef, terwijl 
de speciale Nihard zandpomp aangedre
ven wordt door een 720 pk Bolnes motor.
I.v.m . de aanwezigheid van zandmengsel

rondom het schip, zijn alle motoren voor
zien van WEKA bunkoelers.
Met een door Machinefabriek de Graaf en 
lntershipping speciaal ontworpen sleep- 
kop kan men tot ca, 18 meter diepte sleep- 
zuigen, terwijl ook de mogelijkheid aan
wezig is om te steekzuigen.
Teneinde het overboord zetten van de 
sleepkop goed te kunnen waarnemen is 
een T.V. monitor aangebracht.
Een deiningskompensator waarborgt een 
ononderbroken sleepzuigproces bij slecht 
weer en oneffen zeebodem, terwijl een 
ROTA dwarsschroef een stabiele koers 
garandeert.
Via een door lntershipping ontworpen 
wal-persinstallatie is het schip in staat met 
eigen zandpompinstallatie haar lading in 
45 minuten over 2 km in het stort te per
sen.
Speciale aandacht is geschonken aan een 
logische opstelling van de bedieningen. 
Zo zijn de alarmgroepen onder direkt ge- 
zichtsbereik van de kapitein, alle aanwijs- 
instrumenten zijn tegen het plafond aan 
de voorzijde van de stuurhut geplaatst.

Het observeren van deze meters vindt al
leen dan plaats als een alaringroep een 
akoestisch en optisch signaal geeft. Bij het 
ontwerp is men ervan uitgegaan dat aan- 
wijsinstrumenten alleen belangrijk zijn 
wanneer er een afwijking van de normale 
situatie plaatsvindt.

De 3 zuigbuislieren worden eveneens 
vanaf een bedieningspaneel naast de kapi
tein elektr. hydraulisch bediend.
De radar is in overleg met Radio Holland 
aan het stuurhuisdak gemonteerd en kan 
op zeer eenvoudige wijze snel naar de 
kapiteinsplaats geschoven worden.
Zowel alle zandpijpafsluiters als het wa
terkanon zijn vanuit het stuurhuis bedien- 
baar.

Het opmerkelijke van het stuurhuis is dat 
dit vrijwel geheel in glas is uitgevoerd. Dit 
geeft de kapitein een uitstekend uitzicht 
naar alle zijden van het schip.
Het elektrisch vermogen wordt opgewekt 
door 2 MWM dieselgeneratoren van 70 
KVA resp. 35 KVA.
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Onder deze tilel hield de heer J. Groenen
dijk, voorzitter van de Koninklijke Neder
landse Reders Vereniging, op 30 novem
ber jl. zijn jaarrede. Aan de hand van een 
aantal grafieken (zie afbeelding I), waarin 
de gegevens van de kosten-batenanalyses 
van een drietal scheepstypen, zoals thans 
door Nederlandse reders onder Neder
landse vlag worden geëxploiteerd, toonde 
hij aan dat het rendement van twee 
scheepstypen (de tanker en de bulkcarrier) 
een negatief rendement opleveren en het 
derde type het (lijnvaartschip) een gering 
rendement oplevert, dat ver achterblijft bij 
het normrendement zoals dat werd bere
kend in het in 1975 opgestelde ’rap
port Viersen’.

Als oorzaken voor dit slechte resultaat 
noemde de heer Groenendijk de ingestorte 
vrachtenmarkt, de buitensporig gestegen 
brandstofkosten en de, in vergelijking met 
andere landen, hoge Nederlandse beman- 
ningskosten. Deze kosten vallen buiten 
het bereik van de Nedelandse reders. De 
reders zijn er echter wel in geslaagd door 
efficiency verbeteringen een aantal kos
tenfactoren goed te beheersen, nl. de kos
ten voor laden en lossen, reparatie en on
derhoud en de kosten voor beheer en assu
rantie.
De prijzen van nieuwe schepen liggen 
volgens de heer Groenendijk beslist niet 
lager dan vöör de crisis in de scheepsbouw 
zodat niet gesproken kan worden van het 
goedkoop vernieuwen van de vloot. Na 
enkele jaren van prijsexplosie liggen de 
wereldscheepsbouwprijzen weer op een 
normaal niveau in vergelijking met de 
OECD consumptie-prijzen. Alleen tan
kers vormen hierop een uitzondering, (zie 
afbeelding 2).
Indien de Nederlandse Scheepswerven op 
dit niveau niet kunnen concurreren, mo
gen zij van de Nederlandse reders niet 
verwachten dat dezen het prijsverschil zul
len bijpassen!
De KNRV-voorzitter meende dat alleen in 
OECD- of EG-verband afspraken kunnen 
worden gemaakt over de noodzakelijke 
afbouw van de overcapaciteit van de we- 
reldscheepsbouwindustrie en bezweert de 
Nederlandse overheid niet zijn toevlucht 
te nemen tot autarkische maatregelen, die 
leiden tot de produktie van schepen waar
aan geen behoefte is en die de crisis in de 
zeevaart alleen maar zouden prolongeren.

Sprekende over de aanbouw-subsidie- 
noemde de heer Groenendijk het verbijste
rend dat in het wetsontwerp WIR de steun 
aan de modernisering van de nationale 
zeevaart van 20 pet tot 15 pet dreigt te 
worden teruggebracht. Gezien de geïso
leerde positie van de gesubsidieerde Ame
rikaanse scheepvaart, meent de KNRV dat 
een ’operationele subsidie’ geen bruikbaar 
beleidsinstrument oplevert vor de Neder
landse scheepvaart, aangezien dit interna
tionaal een reeks schadelijke repercussies 
kan veroorzaken.
Een ander geluid werd echter vernomen 
van de heer Meyer, directeur van Van 
Nievelt Goudriaan N.V. ter gelegenheid

van de tewaterlating van de Alphacca 
bij Van der Giessen-De Noord op 8 okto
ber jl.! (Redactie).
Tenslotte kwam de heer Groenendijk tot 
de conclusie dat de Nederlandse zeevaart 
alleen nog maar toekomst zal hebben 
wanneer de overheid en de vakbeweging 
samen met de reders de nodige maatrege
len nemen om de nationale zeevaart weer 
gezond te maken. Indien dit niet mogelijk 
zal blijken blijft de Nederlandse reders 
niets anders over dan hun schepen, zij het 
met ’reders' leed onder buitenlandse vlag 
te brengen; aldus de slotconclusie van de 
KNRV-voorzitter.

P.A .L
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Maritiem plan stimuleert bouw van zeeschepen op Nederlandse werven

De premieregeling voor investeringen in de Nederlandse zee
scheepvaart blijkt gedurende het eerste jaareen  duidelijke stimu
lans te zijn geweest voor vlootvemieuwing in een aantal sectoren. 
In de voortgaande veroudering van de Nederlandse vloot is een 
kentering gekomen en er is nu, vooral in de kleine handelsvaart, 
sprake van vlootvemieuwing.
In het kader van het zogenaamde Maritieme Plan voor de Neder
landse zeescheepvaart was op I juni van dit jaar premie toege
zegd voor investeringen tot een bedrag van ongeveer ƒ 1 815  
miljoen. Daarvan had ongeveer ƒ 1750 miljoen betrekking op de 
bouw van nieuwe schepen, die ook bijna alle in Nederland zijn 
besteld. Met name de scheepswerven in het noorden des lands 
profiteren op deze wijze van de investeringspremieregeling. Een 
gevolg is ook dat in het kader van deze regeling in de zeescheep
vaart ongeveer 700 nieuwe arbeidsplaatsen zijn gecreëerd, terwijl 
nog eens 700 arbeidsplaatsen, die gevaar liepen, behouden zijn 
gebleven.
Het bovenstaande blijkt uit een nota die minister Westerterp het 
parlement heeft aangeboden als toevoeging bij de memorie van 
toelichting op de begroting van Verkeer en Waterstaat. Deze nota 
bevat een voortgangsrapportage over de werking van het Mari
tieme Plan over de periode van I juli 1976 tot 1 juni 1977. Wat de 
situatie daarna betreft wijst minister Westerterp erin  een brief aan 
de Tweede Kamer op dat de huidige stand van zaken een aanwij
zing schijnt te geven dat het tweede jaar van het plan in ieder 
geval voorde grote vaart niet volledig aan de verwachtingen zal 
voldoen. De voortschrijdende zwakke economische ontwikke
ling in de wereld begint zich thans meer en meer in het scheep
vaartverkeer af te tekenen, \yat aarzelingen in de investeringssec
tor tot gevolg heeft. Dit neemt niet weg dat het plan in zijn eerste 
jaar de zeer negatieve ontwikkelingen van de Nederlandse 
scheepvaart heeft doen keren.
De plannen tot steun aan onze zeescheepvaart werden ontworpen 
wegens de sterke teruggang van het aandeel van de Nederlandse 
koopvaardij in de wereldvloot. Ook de werkgelegenheid bij de 
Nederlandse vloot verminderde sterk. Het personeel bij de grote 
handelsvaart bijvoorbeeld liep van 1964 tot 1976 met de helft 
terug.

Mede naar aanleiding van het rapport ’De Nederlandse zee
scheepvaart’, dat in 1975 werd uitgebracht door de werkgroep 
Viersen, en de daarop gebaseerde Beleidsnota Nederlandse zee
scheepvaart van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 
besloot de regering in 1976 tot een steunregeling. De steunverle
ning behelsde een pakket van maatregelen met als voornaamste 
het verlenen van een investeringspremie. Daarbij werd ervan 
uitgegaan dat nieuwbouw van schepen voor het overgrote deel op 
Nederlandse werven zou plaatsvinden. Het werkingsgebied van 
het zogenaamde Maritieme plan -  aanvankelijk alleen de grote en 
de kleine handelsvaart -  werd tijdens de uitvoering uitgebreid tot 
de vloot van baggermateriaal en voor werken buitengaats.

Sedert de inwerkingtreding van de investeringspremieregeling op 
1 juli 1976 werd een groot aantal verzoeken gedaan om toeken
ning van een premie. In de grote handelsvaart werd in totaal voor

18 schepen van verschillende typen een investeringspremie toe
gekend. Van dit aantal zullen er 16 op Nederlandse werven 
worden gebouwd. In de kleine handelsvaart werd premie toege
kend voor 60 schepen. Hiervan zijn er 55 in Nederland op stapel 
gezet. Voor de bouw van 6 schepen voor werken buitengaats 
werd een premie toegekend. Deze woalen of zullen alle in Neder
land worden gebouwd. Voor zeegaand baggermateriaal werd 15 
maal een premie toegekend; al deze vaartuigen worden op Neder
landse werven gebouwd.
Voor alle categorieën samen werden tot 1 juni 1977 premies 
aangevraagd vooreen totaal investeringsbedrag van ƒ 4964 mil
joen. Over een bedrag van ƒ 1815 miljoen werd al premie toege
kend. Voor ƒ 517 miljoen werd een premie afgewezen. Voor het 
overige bedrag ging het om voorlopige aanmeldingen. De ƒ 1815 
miljoen waarvoor wel premie werd verleend, kan als volgt wor
den verdeeld; grote handelsvaart ƒ 805 miljoen, kleine handels
vaart ƒ 524 miljoen, schepen voor werken buitengaats ƒ 43 mil
joen, zeegaand baggermateriaal ƒ 443 miljoen. Naar schatting 
zal het rijk in de periode t/m 1982 ƒ 688,75 miljoen aan premies 
uitkeren.
In het voortgangsrapport wordt geconstateerd dat de belangstel
ling voor investeringen in zeeschepen, na een periode van be
trekkelijke stilstand, van I juli 1976 tot I juni 1977 duidelijk is 
toegenomen. Van de investeringspremieregeling is dus een sti
mulerende werking uitgegaan. Gebleken is ook dat de neiging om 
schepen buiten Nederland te registreren is afgenomen. Verder 
heeft de regeling vooral in de kleine handelsvaart bijgedragen tot 
een in ieder geval relatieve redementsverbetering van de onder
nemingen. Wegens de verontrustende daling van de werkgele
genheid in de zeescheepvaart is een voorwaarde om voor premie 
in aanmerking te komen dal zoveel mogelijk Nederlanders op de 
schepen te werk moeten worden gesteld. Door de investeringen 
onder de nieuwe regeling zijn zo'n 1400 arbeidsplaatsen verze
kerd. Hiervan zijn 700 nieuwe arbeidsplaatsen, die in principe 
alle voor Nederlanders beschikbaar komen. De andere 700 zijn 
bestaande arbeidsplaatsen, die door de premieregeling behouden 
kunnen blijven; de helft hiervan wordt ingenomen door Neder
landers.
De investeringspremieregeling is niet alleen van belang voorde 
scheepvaart maar ook voor de scheepsbouw. Van de ƒ 1815 
miljoen waarvoor premie is toegezegd, heeft ongeveer ƒ 1750 
miljoen betrekking op de bouw van nieuwe schepen. Deze zijn 
vrijwel allemaal in Nederland besteld. Hiermee zijn ruim 10.000 
manjaren op de werven en bij de toeleveringsindustrie gemoeid. 
De nieuwe schepen worden opgeleverd in de loop van dit en 
volgend jaar. Vooral de scheepswerven in het noorden, waar een 
vijftigtal kustvaartuigen op stapel wordt gezet, hebben zeer dui
delijk baat bij de steunregeling.
De vraag rijst of voor het tweede jaar een voortzetting van deze 
ontwikkeling mag worden verwacht. Gevreesd wordt, en voorlo
pige cijfers tonen dat aan, dat dat niet het geval zal zijn, en dat met 
name in de grote handelsvaart de investeringslust aanmerkelijk 
begint af te nemen, zulks als resultaat van de voortdurende 
economische recessie, die zich in het vervoer altijd in een ver
traagd tempo manifesteert.
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A  NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
^  TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 

(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorstel voor lezingen, excursies enz. seizoen 1977/1978

Nieuwjaarsrecepties
3 jan. '78 (di) Rotterdam (Hoofdbestuur) 
5 jan. '78 (do) Groningen (Afd. bestuur)

Enkele toepassingen van ergonomie in 
de scheepvaart*
door ir. H. Schuffel van het Instituut voor 
Zintuigfysiologie/TNO
26 jan. '78 (do) Rotterdam
27 jan. '78 (vr) Amsterdam 
31 jan. '78 (di) Groningen

Onderhoudsbewaking in de machine
kamer*
Dagbiieenkomst op donderdag 16 februari 
'78 te Delft

Mittelschnellaufende MaK-dieselmo- 
toren
doorD r. Ing. H. R. Lembcke, Geschäfts
führer MaK Maschinenbau GmbH, Kiel 
21 febr. '78 (di) Rotterdam
23 febr. '78 (do) Groningen
24 febr. "78 (vr) Amsterdam

Ontwikkeling van de navigatie in de 
scheepvaart
door de heer A. Wepster van het Neder
lands Maritiem Instituut 
2 mrt. '78 (do) Rotterdam

Neddrill- ontwerp-, bouw- en operatio
nele ervaring*
door de heren H. J. Heyblom. Deputy 
Chief Naval Architect; H. Kwint, Opera
tion manager Neddrill en Cliff L. Collier, 
Technical Advisor Neddrill 
14 mrt. '78 (di) Delft 
(voor afd. Rotterdam)
17 mrt. '78 (vr) Amsterdam 
23 mrt. '78 (do) Groningen

Jaardiner Amsterdam in Grand Hotel 
krasnapolsky, 18 maart '78 (za)

Algemene ledenvergadering
26 apr. '78 (wo).

Ro/ro schepen*
spreker(s) nader op te geven
20 apr. '78 Rotterdam
21 apr. '78 Amsterdam 
27 apr. '78 Groningen

Excursie naar KLM-helikopters te 
Schiphol-oost
mei 1978, vertrek van Rotterdam en Am
sterdam

N.B
Het programma is voorlopig. Wijzigin
gen en aanvullingen kunnen nog wor
den verwacht.
* Lezingen in samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Konink
lijk Instituut van Ingenieurs.

VERKIEZING HOOFDBESTUURSLEDEN
De stemgerechtigde leden die het hun toegezonden stembiljet nog niet hebben teruggezonden worden beleefd herinnerd aan 
de sluitingsdatum van de inzending op 30 december 1977.

De Alg. Secretaris

Afdeling Amsterdam
Kort verslag van de lezing: 'Ervaringen 
na 4 jaar cavitatie onderzoek in de va- 
cuünitank van het NSP’, door de heren 
Ir. J. J. Muntjewerf (NSP), Ir. A. M. 
Stuurman (Koninklijke Marine) en Ir. B. 
Hageman (Lips) op vrijdag 18 november 
1977 voor de afdeling Amsterdam van de 
Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied.

Ir. Muntjewerf gaf een beschrijving van de 
vacuümtank en het doel ervan; namelijk 
het opwekken van cavitatie door de lucht 
boven het wateroppervlak weg te pompen 
tot een -  instelbaar -  hoog vacuüm (tot 
97%). Door het vrije wateroppervlak en de 
daardoor normale onderdompeling van de 
scheepsschroef is de vacuümtank in het 
voordeel ten opzichte van een cavitatie- 
tunnel waarin geen vrij vloeistofoppervlak 
aanwezig is. Hij lichtte zijn lezing toe met

een aantal dia 's van caviterende schroef- 
modellen en toonde aan de hand daarvan 
de invloeden van een aantal factoren op 
deze cavitatie.
Na de pauze werd nog een film vertoond 
met opnamen van cavitatie die met behulp 
van een 'high speed' camera gemaakt wa
ren.
Vervolgens verklaarde Ir. Hageman één 
en ander over het schroefontwerp en de 
modelregels. Aan de hand van een dia
gram met gegevens van een aantal uitge
voerde schroeven liet hij zien dat er een 
vermogensgrens is tot welke toelaatbare 
cavitatie optreedt, d. w.z. cavitatie waarbij 
de gevormde vacuümbelletjes een eind 
achter de schroef pas weer in elkaar klap
pen en niet -  met desastreuze erosiegevol- 
gen -  op het schroefblad zelf.
Tenslotte vertelde Ir. Stuurman e.e.a. 
over de meetmethoden voor het opnemen 
van de geluidstrillingen die, met voelbare

trillingen, het enige merkbare direkte ge
volg zijn van toelaatbare cavitatie en die 
met het oog op het leefmilieu aan boord 
natuurlijk binnen grenzen moeten blijven.

Van de gelegenheid tot stellen van vragen 
werd gebruik gemaakt door de heren: 
Boshuizen, Opdorp, Schaafsma, Kuiper, 
Reitsma, Van Teeuwen en Hootsen. Te
22.00 uur werd deze interessante avond 
besloten.

Nieuwe uitgave
Oranjekalender 1978
Met instemming van de Koninklijke Fami
lie geeft Pro Juventute zijn 3 1ste kalender 
uit. Deze Oranjekalender verschijnt ten 
bate van het werk voor jeugd en gezin, 
onder het motto: geef de jeugd een kans. 
De kalender is weer met veel zorg uitge
voerd. Vrolijke, gezellige familiefoto’s, 
natuurlijk in kleur en een duidelijk en
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overzichtelijk calendarium, waar ook 
plaats is voor kleine notities. Bovendien is 
dit calendarium ook verkrijgbaar in het 
Frans, Duits, Engels en Spaans.
De kalender kunt u kopen/bestellen bij: 
Pro Juventute, Postbus 7101, 1007 JC 
Amsterdam; Postgiro 517400; telefoon 
020-79 09 49.
De prijs is ƒ 5,95 (verzendkosten ƒ 2 , -  
extra).

Personalia
H. D. Groeneveld t
Op 2 december 1977 overleed te Bolnes 
op de leeftijd van 55 jaar de heer H. D. 
Groeneveld, directeur Fabriek van Plaat
werken H. van Dam B.V.
De heer Groeneveld was sedert maart 
1977 lid van de Nederlandse Vereniging 
van Technici op Scheepvaartgebied.

M. Ham
De heer M. Ham sr., directeur van M. 
Ham Beheer B . V ., mocht op 25 november 
j.1. zijn relaties ontvangen in een pas 
geopende vestiging aan de Sluisjesdijk 41 
te Rotterdam, waarin zijn in 1961 begon
nen bedrijf alsmede alle uit dit bedrijf ge
groeide dochtermaatschappijen zijn on
dergebracht.
In het pand aan de Sluisjesdijk zijn thans 
gehuisvest; M. Ham’s Technische Bedrij
ven N .V ., EMHA Technisch Bureau 
B.V. en de jongste dochter MAHAPRO 
B .V ., welke zich o.m . beweegt op het 
gebied van oppervlaktewaterreiniging.

J. Schut
Op 31 december a.s. zal de heer J. Schut, 
chef calculatie, van Machinefabriek en 
Reparatiebedrijf D.E. Gorter B.V, te 
Hoogezand na ruim 30 jaar dienstverband 
wegens pensionering dit bedrijf verlaten. 
Hem zal op 23 december a.s. om 16.00 
uur een afscheidsreceptie in de kantine 
van het bedrijf worden aangeboden.

Tewaterlatingen
Dok voor Indonesië
Op 24 november 1977 vond bij Boele’s 
Scheepswerven en Machinefabriek B.V. 
te Bolnes de tewaterlating plaats van een 
drijvend dok voor Indonesië.
De bouwopdracht ontving Boele in april 
1977 via het Rijks Inkoop Bureau te Den 
Haag van de Indonesische scheepswerf 
’Tanjung Priok’ te Tanjung Priok.
De doopplechtigheid werd verricht door 
de echtgenote van M inister/D.C.M . Su-

darmo Martonagoro.
De gegevens van het dok zijn: lengte over 
alles 106 m ., totale breedte 25 m ., holte 
10,95 m., invaarbreedte 19,20 m ., in- 
vaardiepte 6 in ., hefvermogen ±  3500 
ton.
Het dok moet in januari 1978 opgeleverd 
worden en zal dan naar Indonesië ver
sleept worden.
Verwacht wordt dat de overname in Indo
nesië begin april 1978 zal plaatsvinden.

’Gera Holwerda’
Bij Barkmeijer Stroobos B .V ., Scheeps
werf en Machinefabriek te Stroobos, is op 
25 november 1977 met goed gevolg te 
water gelaten de coaster 'Gera Holwer
da’ , welke voor rekening van Rederij H. 
en P. Holwerda te Heerenveen is ge
bouwd.
De doopplechtigheid van dit schip werd 
verricht door mej. Gera Holwerda.
Deze singledeck coaster van 3025 ton 
D .W ., is één van de grootste schepen ooit 
voor een Friese rederij gebouwd.
Als hoofdafmetingen van deze coaster, 
welke de laatste is van een serie van 2 
schepen, gelden de volgende maten: 
lengte over alles 81 m, breedte op spant 14 
m, holte in de zijde 6,45 m.
De graaninhoud van het ruim is 140.000 
cub.ft. en de baalinhoud 130.000 cub.ft. 
Ten behoeve van de voortstuwing zal een 
2480 pk B&W /Alpha scheepsdieselmotor 
met verstelbare schroefinstallatie worden 
opgesteld, welke het schip in geladen toe
stand een snelheid zal geven van 13.2 
knopen.
Verder zullen er 3 DAF hulp dieselmoto
ren worden geplaatst met een totaal ver
mogen van 230 pk, voor aandrijving van 
generatoren en pompen.
Voor de navigatie kan o.a. worden be
schikt over een kompas, gyro-kompas, 
echolood, automatische piloot, radar, 
richtingzoeker, Decca navigator, mari
foon en een zend- en ontvanginstallatie. 
Tevens zal het schip worden voorzien van 
een eigen laad- en losgerei van 2 X 25 ton. 
Het schip is gebouwd onderklasse Bureau 
Veritas I 3/3 deep sea, ica class IA, 
alsmede Nederlandse Scheepvaartinspec
tie voor onbeperkte vaart en onbemande 
machinekamer.
De oplevering van de Gera Holwerda' 
zal in januari 1978 plaatsvinden.

Proeftochten
’Gudrun Danielsen’
Op 18 november 1977 heeft met goed ge
volg proefgevaren het vrachtschip 'Gud
run Danielsen’ bouwnummer 815 van E. 
J. Smit & Zoon’s Scheepswerven B.V. te

Westerbroek, bestemd voor Rederiet Otto 
Danielsen te Kopenhagen. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,50 m, 
breedte 15 m , holte 8.80/6,40 m.
In dit schip werd een 4-takt enkelwer- 
kende MaK motor van type 8Mu452AK, 
met een vermogen van 2400 pk bij 500 
omw./min. geïnstalleerd.
Het schip werd gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: 1 3/3 E 
Haute Mer Glacé III.

’Umm-Elzemoul'
Op 25 november 1977 heeft met goed ge
volg proefgevaren de cutterzuiger 
’Umm-Elzemoul’ ; bouwnummer CO. 897 
van IHC Gusto B.V. te Schiedam, be
stemd voor Abu Dhabi National Oil Com- 
pany te Abu Dhabi.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 70 m, 
breedte 18 m, holte 4.70 m.
In dit schip werden de volgende motoren 
voor de baggerinstallatie geïnstalleerd; 
twee 4-takt Mirrlees motoren van het type 
KM6Major met een vermogen van 3330 
pk bij 600 om w./m in., een 4-takt Mirrlees 
motor van het type KM8 Major met een 
vermogen van 4770 pk bij 600omw./min. 
en een Blackstone motor van het type ESL 
6 met een vermogen van 775 pk bij 1000 
omw./min.
De cutterzuiger werd gebouwd onder toe
zicht van Bureau Veritas voorde klasse: I 
3/3. >{< Drague -  Haute mer.

Verkochte schepen
'Bellatrix I’
Via bemiddeling van Supervision Ship- 
ping & Trading Company, Rotterdam, is 
het Panamese motorschip 'Bellatrix l' 
verkocht naar Cyprus.
Het betreft een schip, speciaal ingericht 
voor vervoer van zware lading, waartoe 
het is uitgerust met een laadboom van 100 
tons hefvermogen. Het schip werd ge
bouwd in 1961 te Foxhol en de ombouw 
tot zwaar goed schip vond plaats in 1970. 
Het heeft een draagvermogen van ruim
2.000 ton en is uitgerust met een Werk
spoor hoofdmotor van 1.250 pk.
De overdracht heeft inmiddels te Dord
recht plaatsgevonden en het schip is her
doopt in 'A m a i met thuishaven Limassol.

Diversen
Physisch Laboratorium TNO 50 jaar
Het Physisch Laboratorium TNO vierde 
op 30 november 1977 zijn vijftigjarig be
staan. Het Laboratorium werd in 1927 op
gericht onder verantwoordelijkheid van 
het toenmalige Ministerie van Oorlog.
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Aanleiding voor de oprichting was onder 
meer de ongerustheid die er na 1924 ont
stond over verhalen in de Nederlandse en 
de buitenlandse pers over het bestaan van 
een 'dodende straal’.
Al in de eerste jaren van zijn bestaan (rond 
1935) werd in het Laboratorium gewerkt 
aan de ontwikkeling van radar, die men 
toen nog het ’elektrisch luistertoestel’ 
noemde.

Toen in mei 1940 de in Nederland ontwik
kelde apparatuur mee naar Engeland werd 
genomen, bleek dat het Nederlandse labo
ratorium in enkele opzichten verder was 
met de ontwikkeling van de radar dan de 
Engelsen die de vinding in geperfectio
neerde vorm in de oorlog zouden gaan 
gebruiken.
Na de oorlog keerde men naar de Waals- 
dorpervlakte terug.
In 1948 ging het Physisch Laboratorium 
deel uitmaken van de in 1946 opgerichte 
Rijksverdedigingsorganisatie TNO.
Het personeelsbestand is tussen 1927 en 
nu uitgegroeid van twee tot meer dan drie
honderd mensen thans.
Het laboratorium heeft primair tot taak 
wetenschappelijk onderzoek te verrichten 
voor de Krijgsmacht, adviezen uit te bren
gen aan de Minister van Defensie en de 
militaire autoriteiten en hen bij te staan bij 
wetenschappelijke en technische aangele
genheden. Met zekere beperkingen kan 
ook aan civiele instellingen wetenschap
pelijke en technische bijstand worden 
verleend.
Op het Physisch Laboratorium wordt 
momenteel onder meer veel onderzoek 
gedaan aan moderne waarnemingsmidde- 
len.

Daaronder vallen toepassingen van lasers 
en ver-infrarood apparatuur. Maatregelen 
ter vermindering van de eigen zichtbaar
heid voor deze soort van waarnemings- 
middelen vormen daarbij ook een punt van 
onderzoek.
Op radar-gebied wordt veel werk verricht 
aan een experimenteel systeem met een 
zogenaamde phased-array antenne. Deze 
stilstaande antenne waarvan de radarbun- 
del langs elektronische weg gericht wordt, 
biedt grote voordelen boven de conven
tionele ronddraaiende antenne.
Ten behoeve van de onderzeebootbestrij- 
ding is er een belangwekkende ontwikke
ling gaande. Zeemijnenbestrijding en on
derzoek op het gebied van militaire com
municatiesystemen vormen eveneens 
werkgebieden van het Laboratorium. Een 
belangrijk werkgebied is ook de Operatio
nele Research.

Shell Tankers nu uit de opgelegde 
schepen
Het grootste Nederlandse schip, de Shell- 
tanker ’Lepton’ (320.(XX) ton) is weer in 
de vaart gebracht. Onlangs werd het schip 
uit de opleghaven in Brunei Bay (Noord- 
Bomeo) gehaald, waar het onmiddellijk 
na de oplevering in juni 1975 was heenge
bracht. De ’ Lept on' is tevens het grootste 
schip, dat ooit in Nederland, bij de 
Verolme-werf in Rozenburg, werd ge
bouwd.

Dat er aanvankelijk voor het schip geen 
emplooi was, had te maken met de malai
se, waarmee de tank vaart (en dus de 
scheepsbouw) voornamelijk als gevolg 
van de oliecrisis te kampen had gekregen. 
Shell heeft de ’Lepton’ nu toch weer in de 
vaart kunnen nemen, omdat er nu wel la
ding voor het schip is. Dit is geen gevolg 
van een opleving van de tankermarkt, 
maar van de conclusie van Shell, dat het 
goedkoper is eigen schepen te gebruiken 
dan gecharterde tankers. Om die reden 
worden de contracten, die Shell met ’on
afhankelijke’ tankerrederijen heeft, niet 
vernieuwd.

Vrijwel tegelijk met de ’Lepton’ werd ook 
de 'Capulonix' (50,000 ton), eveneens 
van Shell Tankers Nederland, doch even
als de ’Lepton' varende onder Liberiaanse 
vlag, weer in gebruik genomen. Met het 
opnieuw in dienst nemen van het Antil
liaanse schipMarinula (200.000 ton) is de 
gehele wereldvloot van Shell weer in de 
vaart. Het grootste aantal schepen, dat 
Shell de afgelopen drie jaar tegelijkertijd 
in opleg had, bedroeg 17, die een geza
menlijke tonnage hadden van 3,1 miljoen 
ton dwt.

Britse handelsvloot
Schepen van de Britse handelsvloot -  de 
op twee na grootste ter wereld -  hebben in 
1976 het rekordbedrag van £ 2470 miljoen 
verdiend, waarvan £ 1.992 miljoen in het 
buitenland.
Verder leverde de Britse handelsvloot een 
record-bijdrage van £ 1.014 miljoen aan 
de Britse betalingsbalans en bespaarde het 
land bovendien £ 478 miljoen door 
invoer-produkten te vervoeren die anders 
door schepen uit andere landen zouden 
zijn afgeleverd.

In de afgelopen acht jaar is de Britse han
delsvloot met 75% gegroeid, en in de afge
lopen tien jaar hebben Britse scheepvaart- 
ondememingen ongeveer £ 4000 miljoen 
in nieuwe schepen geïnvesteerd.

Most accidents at sea due to human er
ror
The new Det norske Veritas centre just 
outside Oslo was recently host to a confe
rence whose centra] theme was safety at 
sea. The conference was arranged by the 
’System for a Safe Ship’ or the 3S project 
as it is otherwise known and was opened 
by the Norwegian Minister of Shipping, 
Mr. Hallvard Bakke. He made the point in 
his opening speech that the attitude of the 
individual crew member towards safety 
measures was just as important for the ship 
and all others onboard, as it was for his 
own persona] safety. Motivation played a 
primary role and positive attitudes to
wards safety would have to be encoura
ged. He was speaking in the context of 
papers which were later delivered at the 
conference which high-lighted the human 
error factor in accidents at sea. Mr. Bakke 
said that more emphasis would have to be 
placed on research in this area. Research, 
he added, should form the basis for better 
teaching and safety training methods and 
better technology and more organized 
operational routines should further en
hance safety procedures.

In a lecture to the conference, Professor 
K&re Rodahl, Head of the Institute for 
Labour Physiology said that both physical 
and biological working conditions on
board played a major role in determining 
the safety element. Together with collea
gues he has done extensive research on 
two complete crews to study the pheno
menon of stress on ships and this is one of 
the main themes of the 3S project. So far 
they have found that with modem ships, 
physical stress is not an important factor 
but on the other hand mental stress can be 
of significant importance. This is, of cour
se, high-lighted by the fact that a ship 
represents both a working and a living 
environment. Research in this area will 
continue. The new Work Protection and 
Working Environment Acts do not apply 
to shipping and fishing.

Arbeid in koel- en vriesruimten (P 142)
Bij de arbeidsinspectie van het Ministerie 
van Sociale Zaken is een publikatieblad (P 
no. 142) verschenen over arbeid in koel- 
en vriesruimten.
Veel personen worden tijdens hun arbeid 
regelmatig blootgesteld aan lage tempera- 
turen, hetgeen voor hen een extra lichame- 
lijke en psychische belasting vormt. Bij 
het werken in koel- en vriesruimten kun- 
nen echter nog andere risico’s voorko- 
men, onder andere het gevaar van in s is 
ting, brand, explosie, vergiftiging en ver-
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stikking. Aanvullende maatregelen van 
technische en organisatorische aard zijn 
nodig om een aanvaardbare werksituatie 
te bewerkstelligen. Deze maatregelen 
worden in deze publikatie eveneens uit
voerig behandeld.
Het ontwerpen, fabriceren, installeren en 
bedienen van koeltechnische apparatuur 
wordt in dit blad buiten beschouwing gela
ten; hiervoor wordt verwezen naar norm- 
blad NEN 3380.
In dit publikatieblad wordt nader ingegaan
op:
-  de kleding;
-  de werk- en rusttijden;
-  arbeid in koel- en vriesruimten;
-  de medische aspecten;
-  de wettelijke bepalingen.
Voor nadere inlichtingen kan men zich 
wenden tot het Directoraat-Generaal van 
de arbeid. Postbus 69 te Voorburg en de 
districtskantoren der Arbeidsinspectie en 
van de Inspectie van de Havenarbeid.

Det norske Veritas issues guidelines for 
ocean-going towing operations
Det norske Veritas has recently issued the 
publication 'Guidelines and Requirements 
for Towing Declarations’. The increasing 
number of towing operations now taking 
place necessitates such guidelines which 
are the first o f their kind.

The publication lays down the require
ments for the towed object, towing vessel, 
towing arrangement and equipment, and 
communications systems, which have to 
be met to obtain a towing declaration.

Boilers Built in Cooperation
Ganz Hungarian Shipyards and Crane 
Factory started on a powerful boilerbuild- 
ing programme. To accommodate the 
high-capacity transfer line coming from 
the Federal Republic of Germany, the fac
tory regrouped the previous technologies 
and machinery in its big assembly hall. 
Ganz has been building power-station boi
lers for several decades to licences of the 
EVT of Stuttgart. Under a long-term 
cooperation agreement the partners keep 
each other posted on the results of research 
and development, hand over the technical 
specifications of their new types, etc. 
They have also considered the possibili
ties of joint exports to third countries. 
During the last few years the Shipyards 
together wit EVT participated at several 
tenders and captured orders for lignitefuel- 
led boilers representing an aggregate va
lue of 77 million US dollars from the 
Greek and Turkish Electricity Works. The 
boilers are to be set up, among others, at

the Gardia and Cangal power stations. 
The contracts signed so far raised the 
Shipyard's boiler exports by 50 cent al
ready in the course of the current Five- 
Year-Plan period, compared to the sup
plies during the 1971-1975 Plan period. 
The major renewals and modernization 
necessary to meet the steadily increasing 
orders are financed partly from the Shi
pyard's own resources and partly from 
loans granted in 1976 by the National 
Bank of Hungary.
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Two large barges for launching off
shore plattforms jackets
The Specification Services Department of 
Lloyd’s Register is providing supervisory 
service during the construction of two 
large non-propelled pontoon barges being 
built to Lloyd’s Register class by Mitsub
ishi Heavy Industries Ltd., Nagasaki, for 
Larina Incorporated (Panama). The ma
nagers of the barges are Heerema Marine 
Contractors -  Fribourg.
Specification Service surveyors are su
pervising the construction work on behalf 
of the owners during the full building pe
riod to ensure a high quality of workman
ship.
Both barges (Yard numbers, 13208 and 
13206) will be given Lloyd’s Register’s 
class notation ' +  100A1 Deck Cargo Pon
toon’. The intention is for the owners to 
add jacket launching facilities to the bar
ges -  these wil include skidways, tilting 
beams, etc. The barges will be capable of 
taking on large quantities of water ballast 
for suitable trimming during launching of 
the jackets.
Apart from Lloyd’s Register’s London 
Office, the Rotterdam and Nagasaki offi
ces are also involved in the project.

Gemeentelijk Havenbedrijf Amster
dam
Op 20 oktober j.1. is in aanwezigheid van 
ondermeer de ambassadeur van Honga
rije, mevrouw A. Bebrits en de Amster
damse wethouder voor de haven mr. C . H . 
Goekoop, een samenwerkingsovereen
komst ondertekend tussen de Mahart 
Hungarian Shipping Co. te Boedapest 
en het Amsterdams Gemeentelijk Ha
venbedrijf.
Deze overeenkomst is een uitvloeisel van 
het bezoek dat een Amsterdamse delegatie 
onder auspiciën van de Stichting Amster
dam Promotion, onder leiding van de 
toenmalige burgemeester dr. I. Samkal- 
den van 1 tot 5 mei 1977 aan Boedapest 
bracht.

Mahart is een staatsrederij. die behalve de 
zeescheepvaart ook de binnenvloot van 
Hongarije omvat. Als agent voor Mahart 
treedt in Amsterdam op Spliethoffs Be
vracht ingskantoor B.V. en als stuwadoor 
het Verenigd Cargadoorskantoor VCK, In 
de overeenkomst is vervat, dat het Ge
meentelijk Havenbedrijf van Amsterdam 
zal zorgen voor goede los- en laadaccom- 
modatie voor de zeeschepen van de M a
hart in de Amsterdamse haven en behulp
zaam zal zijn bij het verkrijgen van goede 
reparatiemogelijkheden in Amsterdam en 
verder bij alles wat een rederij voor de 
zeescheepvaart in een thuishaven behoeft. 
De betekenis van deze overeenkomst moet 
ook worden gezien tegen de achtergrond 
van het gereedkomen van de Rijn-Main- 
Donau-verbinding omstreeks het midden 
van de tachtiger jaren. In dit verband zul
len beide partijen elkaar op de hoogte hou
den van de resultaten van studies betref
fende de mogelijkheden om het vervoer 
over de binnenwateren tussen de havens 
van Amsterdam en Boedapest te bevorde
ren. Het Gemeentelijk Havenbedrijf zal 
desgevraagd ook technische adviezen ge
ven met betrekking tot projecten voor de 
haven van Boedapest.

Historische scheepswerf in Workum
Op 19 oktober heeft de Amsterdamse wet
houder voor de Haven en de Monumen
tenzorg, mr. C. H. Goekoop de gerestau
reerde historische scheepstimmerwerf'De 
Hoop’ in het Friese Workum geopend. 
Onderdeel van de werf vormt de enige nog 
bestaande loods in West-Europa, waarin 
in vroeger tijd kofschepen en galjoten 
werden gebouwd.
De werf, die dateert uit het begin van de 
17e eeuw en sinds het eind van de vijftiger 
jaren in ernstig verval verkeerde, is met de 
bijbehorende gebouwen thans geheel ge
restaureerd. De werf zal gebruikt worden 
voor de bouw en het onderhoud van rond
en platbodemjachten.
De opening van de werf werd verricht 
door de Amsterdamse wethouder omdat 
direkt na de opening de jaarlijkse beurt- 
vaart vanuit Workum op Amsterdam van 
start is gegaan.
De beurtvaart wordt tegenwoordig ieder 
jaar gehouden ter herinnering aan het feit, 
dat er bijna 300 jaar lang een veerdienst 
tussen Workum en Amsterdam heeft be
staan.

Dredge Technology Corporation
IHC Holland gaat samenwerken met de in 
New York gevestigde engineering groep 
John J. Mc. Muilen Associates. De 
nieuwe onderneming zal zich als Dredge
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Technology Corporation presenteren als 
leverancier van baggerengineering aan de 
Amerikaanse markt.
1HC en Mc. Muilen nemen in de nieuwe 
maatschappij ieder voor de helft deel.
Op deze wijze zal IHC haar gespeciali
seerde know-how combineren met de 
kennis en ervaring die Mc. Muilen bezit 
voor wat betreft de aanpassing van ont
werpen aan de eisen die in de Verenigde 
Staten hiervoor worden gesteld. Dredge 
Technology Corporation zal de Marketing 
verzorgen.

Federatie Aandrijftechniek opgericht
Op I oktober werd te Den Haag de vereni
ging Federatie Aandrijftechniek opge
richt. Deze federatie heeft tot doel het 
organiseren van de Vakbeurs Aandrijf
techniek, alsmede het bevorderen van 
contacten tussen de ondernemingen die lid 
zijn van de oprichters.
De oprichters van deze federatie zijn:
a. de Vereniging van Aandrijftechniek te 
Den Haag,
b. de Federatie Hydrauliek en Pneuma
tiek te Den Haag.
Het secretariaat is gevestigd aan de 
Nieuwe Parklaan 112 te Scheveningen -  
Postbus 5815 -  tel. 070-549704. 
Secretaris is de heer B. W. Pel.

Shipping company survives serious cri
sis
One of Norway’s longest established 
shipping companies, Fearnley & Eger A/S 
has survived a serious financial crisis. To
tal liabilities now amount to 1.3 billion 
NOK. Faced with what appeared to be 
insurmountable debts, the company met 
its Norwegian and international creditors 
at a series of meetings in London. The two 
largest international creditors are the Fin
nish shipbuilding concern Wiirtsila and 
the American Chemical Bank of New 
York. The alternative to coming to an 
agreement with its creditors was either 
liquidation or bankruptcy for the 110 year 
old company. An agreement was reached 
which will allow the firm to continue with 
its shipping interests.

Norwegian computer know-how in Eu
rope
A.S. Computas, the data division of Det 
norske Veritas, one of the w orld's major 
classification and quality assurance socie
ties, has recently signed individual con
tracts with
-  Mannesmann GmbH in Düsseldorf, 
BRD
-  Preussag AG Erdril und Erdbau in Han
nover, BRD

-  Marine Structure Consultants in The 
Netherlands
-  Gasunie in The Netherlands
for renting the Society’s computer pro
grams for naval architecture, wave loads 
and motions and the multilevel finite ele
ment program system SESAM-69 for 
structural strength analyses.

Consortium for the possible construc
tion of the Great Belt Bridge
MERCANDIA Construction A/S. Aar
hus, a subsidiary company of the MER
CANDIA Group of companies, Copenha
gen, are now expanding their activities 
into large construction projects in Den
mark and abroad, and have for this pur
pose entered into a co-operation with the 
following Dutch engineering companies:
1. Bos Kalis Westminster Group N .V ., 
The Netherlands
2. UDEC B.V., The Netherlands.
This has partly been done in order to se
cure future Danish participation in i nterna- 
tional projects that may be too large and 
complex to be undertaken on a purely Da
nish Level, and partly -  and in the first 
instance -  to participate in bidding for the 
construction of the very large Great Belt 
Bridge project in Denmark. MERCAN
DIA Construction A/S have chosen these 
partners in consideration of the fact that 
the Dutch groups possess both the neces
sary technical expertise and capacity for 
the successful undertaking of this particu
lar job. Furthermore, the Dutch groups are 
backed by the Dutch Government.

Spaans Classificatie Bureau
Het nieuw georganiseerde Spaanse classi
ficatie bureau, FIDENAVIS. en het Ame
rican Bureau o f Shipping (ABS) hebben 
besloten tot volledige samenwerking tus
sen de bureaux. Onder deze overeenkomst 
zullen de Amerikaanse en Spaanse bu
reaux samen werken in het classificeren en 
inspecteren van schepen en het uitwisse
len van technische en administratieve in
formatie. ABS zal ook assistentie verle
nen aan FIDENAVIS bij de opleiding van 
personeel en het opstellen van classificatie 
voorschriften van het Spaanse bureau.
De officiële naam van het Spaanse bureau 
is Sociedad Espanola De Clasificacion Y 
Registro De Buques, Artefactos Flotantes 
E Ingenios Oceanicos, FIDENAVIS,
S.A. Het hoofdkantoor van het bureau is 
gevestigd te Nunez de Balboa, 115, Mad
rid, 6. Spanje.
FIDENAVIS zal de verzameling van 
technische ervaringen van de scheeps
bouw industrie en koopvaardij in een na
tionaal instituut tezamen brengen.

Atlantic Container Line bestaat tien 
jaar
In oktober j.1. bestond Atlantic Container 
Line (ACL) -  een van de diensten van 
Inco trans-tien  jaar. Op zich niets nieuws, 
maar tien jaar geleden betekende de af
vaart van het eerste ACL-schip wel het be
gin van de allereerste transatlantische 
dienst met roll-on/roll-off containersche
pen.

Vervoerde ACL in het eerste jaar van haar 
bestaan al meer dan 100.000 ton lading 
tussen Europa en Noord-Amerika, tien 
jaar na de eerste oversteek met het m.s. 
Atlantic Span heeft ACL meer dan 11,5 
miljoen ton lading verscheept. Met thans 
dertien schepen in dienst maakt ACL bijna 
360 oversteken per jaar.

NIEUWE UITGAVE
Vaart in beton
Over het symposium ’Vaart in Beton’, 
gehouden in Delft op 30 maart j.1., is het 
verslag uitgekomen.
Dit symposium behandelde de stand van 
zaken en de toekomstmogelijkheden be
treffende schepen, vervaardigd uit gewa
pend beton, en werd georganiseerd door 
het Scheepsbouwkundig Gezelschap 
'W illiam Froude’ en het Betondispuut, 
beiden van de TH-Delft. Het verslag telt 
240 pagina’s, en bevat de complete tekst 
van alle gehouden lezingen, alsmede een 
uitwerking van de na afloop gehouden 
paneldiscussie en een literatuurlijst van pu
blicaties op het gebied van betonnen sche
pen.

Ook is het verslag voorzien van foto’s en 
figuren.

De volgende lezingen zijn op deze dag 
gebracht:
Scheepsbouw in een notedop -  Prof. ir. J. 
J. W. Nibbering. TH-Delft,
Wat is Beton.’ -  Ir. J. J. B. J. J. Bouvy, 
Schepen van Beton -  Ir. J. Buijs, 
Ferrocement -  Prof. S. P. Shah,
Bouw van een LNG-tanker in Beton -  Dr. 
K. Finsterwalder, Dyckerhoff en Wid- 
mann,
Veiligheid, Classificatie -  B̂ . Rapo, 
Lloyd's Rigister, Londen, \  
Return on Investment -  Ir. J. Smit.' ^ijn- 
Schelde-Verolme.

Dit verslag is verkrijgbaar bij het Gezel
schap. door overmaking van fl. 2 0 ,-  op 
giro 129884 van: Scheepsbouwkundig 
Gezelschap 'William Froude’, Mekelweg 
2, Blok II, Delft, onder vermelding van: 
'Vaart in Beton'.
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