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Toekomst van de

Een interessante analyse over een onder
werp, w aarvoor nog betrekkelijk weinig 
vakliteratuur bestaat, w aagt zich aan een 
beschouwing over de vem ioedelijke ont
wikkeling van het ro ll-on/ro ll-off systeem 
in de toekom st*). Sinds het vervoer van 
lading-op-wielen in het begin van de jaren 
zeventig een enorm e vlucht begon te ne
m en, heeft met ro /ro-concept sterk tot de 
verbeelding gesproken, ook al om dat men 
met deze schepen onder extrem e laad- en 
losom standigheden toch tot bevredigende 
resultaten kon kom en. Zij hadden niet veel 
m eer nodig, deze carriers, dan een plat 
stuk kade, waarop de ’ram p’ kon worden 
neergelaten zonder dat de helling te scherp 
werd. Daarna rolde de lading, als het wa
re, vanzelfvan  boord af. G oede resultaten 
werden o .m . bereikt in vele havens in het 
M idden-O osten, die door chronische con
gesties w erden bedreigd, m aar het zou 
verkeerd zijn om  de ro/ro-carrier alleen als 
een congestion-beater a f  te schilderen, die 
alleen ’tot b loei’ kom t als er ergens nood
situaties ontstaan. Het type heeft imm ers 
in alle havens -  ook die w aar in het geheel 
geen vertragingen golden -  successen ge
boekt, en dat zowel op de lange als op de 
korte afstand. V oorlopig lijkt de ontw ik
keling van dit scheepstype nog niet ten 
einde en voor degenen, die zich op de 
hoogte willen stellen van de gang van za
ken, kunnen wij naast de lezing van dit 
rapport, een bezoek aan het derde interna
tionale Ro-Ro congres aanbevelen, dat 
ditm aal in Hamburg wordt gehouden (4 tot 
6 ju li).
Auteur V aandrager onderscheidt voor de 
komende tien jaa r een ontw ikkeling ver-

*)’Roll-on Roll-off Vervoer’, scriptie van drs. 
G. C. Vaandrager.

ro/ro

deeld over vier fasen: a. Een verdergaande 
groei van het ro/ro-vervoer naar het 
M idden-O osten. b. Als gevolg van een 
verbetering van de infrastructuur van de 
havens in het M idden-O osten neemt het 
vervoer naar deze streken af o f  zal m inder 
snel stijgen. Daarbij bestaat de m ogelijk
heid dat er vanuit het M idden-O osten voor 
het eerst enige retourvracht zal zijn, als 
gevolg van de op gang kom ende industrie. 
D aarnaast is er in deze fase een start o f een 
verdere uitbouw van het ro /ro-vervoer 
naar/in  andere ontw ikkelingslanden, w .o . 
N igerië, Brazilië, c. In deze fase heeft het 
vervoer naar het M idden-Oosten zich ge
stabiliseerd, terwijl het transport op deze 
basis naar andere ontw ikkelingslanden 
zijn top zal hebben bereikt, d. Tenslotte 
zal ook het ro /ro-vervoer naar de overige 
ontw ikkelingslanden als gevolg van de 
verbeterde havenfaciliteiten verm inderen 
o f zich stabiliseren. Stabiliseren w ordt in 
dit verband gebruikt in de zin van het 
handhaven van de totale goederenstroom  
op een bepaald project.

In deze vier fasen spelen ook de invloed 
van technologische ontw ikkelingen en 
structuuraanpassingen een rol. Deze in
vloeden zullen ook een groei van het 
ro/ro-vervoer (deep sea, zowel als short 
sea) tengevolge kunnen hebben. De auteur 
zegt voorts, dat de reders in de wereld 
verw achten, blijkens de snelle uitbreiding 
van de ro/ro-tonnage, dat dit type vervoer 
ook de kom ende jaren aanzienlijk zal 
groeien. Gezien de huidige groeicijfers 
van de ro/ro-w ereldvloot gaan er vele 
stem m en op , die een overcapaciteit aan 
tonnage in de nabije toekom st voorspel
len. M aar, zegt V aandrager, nergens 
wordt deze bew ering echter met cijfers 
aangetoónd. De uitbreiding van de capaci

teit gaat inderdaad erg snel, m aar een aan
zienlijke stijging van de vraag kan deze 
alleen m aar mogelijk hebben gem aakt. 
Gezien de mogelijk tot ontw ikkeling ko
mende nieuwe ro/ro-m arkten lijken de 
kansen op een overcapaciteit aan de aan- 
bodszijde wat voorbarig. Een handhaving 
van het huidige jaarlijkse groeipercentage 
van de ro/ro-tonnage van zeventig procent 
zal op den duur echter onvermijdelijk wel 
capaciteitsproblem en gaan geven. 
Schrijver stelt, dat het ro/ro-vervoer zich 
in de Nederlandse zeehavens vanaf 1969 
relatief sterk heeft ontw ikkeld. Deze gang 
van zaken is, gezien de cijfers over de 
m ondiale ontw ikkeling van de ro /ro-vloot 
en de gegevens over de zeehavens in ove
rige buitenlandse havens, overeenkom stig 
de huidige tendens in het transport ter zee. 
Het ro/ro-transport via de N ederlandse 
zeehavens is voor verreweg het grootste 
deel -  ongeveer 90 procent -  gericht op 
G root-B rittannië. Dit feit wordt verklaard 
uit de positie van de N ederlandse zeeha
vens, met name R otterdam , als doorvoer-
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Ro/ro-diensten in 1976 tussen Nederland en Groot-Brittannie: 1 =  V lissingen-Sheerness (Olau 
Line), 2 =  Rotterdam -  Ipswich (R .l. Ferry), 3 =  Hoek van Hoi land-H arw ich  (S.M . Zeeland), 4 
=  Rotterdam -  Felixstowe (Transport Ferry Service), 5 =  Scheveningen -  Great Yarmouth 
(Norfolk Line) 6 =  Rotterdam -  Immingham (Tor Line), 7 =  Rotterdam -  Hull (North Sea 
Ferries).

havens voor het handelsverkeer tussen 
G root-B rittannië en W est-D uitsland. Het 
ro/ro-vervoer via Nederland betreft nage
noeg geheel rollend m aterieel, zoals 
vrachtw agens, trailers en personenauto’s. 
Het aandeel van containers en flats is te 
verwaarlozen. Een gedetailleerde analyse 
van het soort goederen dat via de ro/ro- 
m ethode in Nederland overgeslagen 
wordt, is door het ontbreken van gegevens 
niet mogelijk. Van de groei van het goe
derenvervoer tussen Nederland en Groot- 
Brittannië over de periode 1973-1976 
nam het ro/ro-transport ongeveer 25 pro
cent voor zijn rekening, terwijl het markt
aandeel van ro/ro op dit traject in 1976 
slechts tien procent bedroeg. Het ro/ro- 
volum e tussen Nederland en G root-B rit
tannië is structureel onevenw ichtig. De 
uitgaande stroom goederen vanuit N eder
land is 15 a 20 procent groter, qua ge
wicht, dan de binnenkom ende stroom. 
Op basis van de door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek gepubliceerde m aand
cijfers van het ro/ro-vervoer tussen Neder
land en G root-B rittannië kan de conclusie 
worden getrokken, dat de goederen die in 
beide richtingen vervoerd worden, qua 
aard duidelijk van elkaar verschillen. N aar 
G root-B rittannië gaan m inder seizoenge- 
voelige goederen (waarschijnlijk con
sum ptiegoederen), terwijl naar Nederland 
vermoedelijk meer voor industriële doel
einden geschikte goederen kom en, die de 
invloed van vakantieperioden sterker on
dergaan.

In de aanvoer naar N ederland is recentelijk 
een tendens te bespeuren naar m eer volu
mineuze en /o f lichtere goederen. Dit kan 
volgens de schrijver van het rapport wijzen 
op een veranderend vrachtaanbod, dat een 
groei van goederen aangeeft, die door het 
onhandelbare volum e niet voor container
vervoer in aanm erking kom en. Tussen de 
N ederlandse zeehavens is, wat betreft het 
ro/ro-vervoer, een duidelijke taakverde
ling ontstaan voor het goederentransport 
en begeleid personenautovervoer (toeris
ten en zakenm ensen). Rotterdam  en Sche
veningen zijn typische vrachthavens, ter
wijl Hoek van Holland en Vlissingen m o
menteel vooral gericht zijn op het trans
port van begeleide personenauto’s. O n

danks de genoem de taakverdeling lijkt er 
een lichte verschuiving op te treden van 
het ro/ro-goederenvervoer naar de zui
delijker gelegen havens (Vlissingen en 
vooral de Belgische haven Zeebrugge).

Een uitbreiding van het ro/ro-vervoer via 
dc Nederlandse zeehavens is in de ko
mende jaren zeker te verw achten, m eent 
auteur Vaandrager. Op de short sea trade 
liggen, gezien de cijfers over de contai- 
nerisatiegraad op de route Rotterdam  - Eu
ropa en op handen zijnde technologische 
ontw ikkelingen, duidelijke m ogelijkhe
den. De groei op de deep sea trade hangt 
volgens hem af van het aandeel dat N eder
landse en W estduitse industrieën zullen 
hebben in de levering van kapitaalgoede
ren aan ontw ikkelingslanden. O f deze 
groei van het ro/ro-vervoer zal moeten 
resulteren in een uitbreiding van het aantal 
daarvoor bestem de term inals, hangt a f  van 
de mogelijkheid om  bestaande term inals 
intensiever te gaan benutten via een sam en
werking tussen maatschappijen.
De berekende beladingsgraad voor de 
ro/ro-schepen, die in 1976 waren ingezet

op het traject Nederland -  Groot- 
Brittannië, ligt rond de 78 procent. Dit 
cijfer wijst er op, dat het aanbod van 
ro/ro-vrachten voldoende is, gezien de 
aanwezige capaciteit. Het aantal aanbie
ders van ro/ro-capaciteit in N ederland, 
zowel op de markt voor het goederenver
voer als voor begeleidend personenauto
vervoer (beide m arkten zijn niet strikt ge
scheiden), is relatief gering. Deze aanbie
ders hebben gekozen voor scherpe concur
rentie (wellicht onder dwang van bepaalde 
aanbieders) en niet voor kartelvorm ing. 
De m arktvorm  kan, volgens drs. Vaan
drager, worden geschetst als een hom o
geen oligopolie met beperkte prijsinfor
matie.
Het ro/ro-systeem  past in het kader van de 
veranderende denkwijzen op het gebied 
van vervoersconcepties, die de laatste tijd 
naar voren zijn gekom en. De voor de effi
ciënte distributie van goederen belangrijke 
factoren als snelheid en flexibiliteit van 
het vervoerm iddel zijn in het ro/ro- 
systeem  dan ook de belangrijkste voorde
len.

De J.



Vlamspuittechnieken*

Vlamspuiten valt onder de rubriek van de oppervlaktetechnieken, 
zoals onder andere verchrom en, verzinken, carboneren, nitreren. 
Maar in tegenstelling tot laatstgenoem de processen, waarbij de 
naamsaanduiding direct al een indicatie geeft over de soort op- 
pervlaktelaag, is het vlam spuiten eigenlijk een verzam elnaam  
voor die processen waarbij gesm olten m ateriaaldeeltjes door een 
draaggas op het basism ateriaal worden geslingerd, zodanig, dat 
een goed hechtende bescherm laag w ordt verkregen.
Er wordt met opzet gesproken over m ateriaaldeeltjes, want in 
principe is het m ogelijk om  elk m ateriaal, dat zich in gesm olten 
toestand als een stabiele vloeistof gedraagt, aan te brengen op 
praktisch elk vast basism ateriaal.
Dat betekent, dat men kan beschikken over een bijna oneindige 
reeks van m aterialen en m ateriaalcom binaties ju ist om m achine
onderdelen, installaties o f procesapparatuur die eigenschappen 
mee te geven waarom  de steeds hogere eisen stellende industrie

vraagt, zoals slijtvast, corrosievast, hittebescherm end enzo
voort. Dit is ook de grote verandering die zich de laatste jaren in 
de soort toepassingen voltrekt. Niet alleen m eer voor reparatie, 
doch het vlam spuiten wordt steeds m eer preventief toegepast, 
dus alleen d a t  gedeelte van het onderdeel wordt van een hoog
w aardige legering voorzien w aar het noodzakelijk is. De rest kan 
dan van norm aal staal worden gefabriceerd.
Om  deze grote verscheidenheid van materialen op de ju iste wijze 
te kunnen aanbrengen, staan drie opspuitm ethoden ter beschik
king:
1. autogeen, draad- en poederspuitproces, eventueel gevolgd 

door een w arm tebehandeling, het zogenaam de ’fusen’ o f in
smelten van de opgespoten laag;

2. het lichtboog draadspuitproces;
3. het plasm aproces, waarbij het m ateriaal in een inerte gasat

m osfeer w ordt verspoten.

draadgrecpmecharisme

handgreep

draaibank-bevestig mg

Figuur I . Autogeen draadspuitpistool met een doorsnede van het draad 
aanvoersysteem en het brandergedeelte. Qo-C

Zvur* to f  
L u e h t

* Het materiaal voor dit artikel werd ter beschikking gesteld door De 
Vereniging voor Vlamspuittechnieken. Postbus 120 te Bilthoven. 
Deze vereniging wordt gevormd door de leden: Carmeta N .V ., Oud- 
Beijerland; Jonker-DuCroo N .V ., Amsterdam-W2; Metalas-Holland 
B.V., Vlaardingen; ’M ichaël’ Techn. bedrijf B V ., Amsterdam; Tech

nisch Bureau Rijdam B. V ., Alphen aan den Rijn; Revisiebedrijf ’Reva- 
m o’ N .V ., Meppel; M etaalspuitbedrijf Verboon, Woerden; Fa. C. de 
Witte, Zaandam; Z .M .R . N .V ., Middelburg.

Red.
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Figuur 2. Op staal opgespoten molybdeenlaag toont de lamellaire struc
tuur

la . Autogeen draadspititproces
Bij het autogene draadspuitproces w orden alle m etalen en metaal- 
legeringen, die in een draadvorm  kunnen w orden getrokken, in 
een autogene (acetyleen/zuurstof) vlam  tot sm elten gebracht en 
m et behulp van perslucht op het w erkstuk gespoten , zoals sche
m atisch w eergegeven in figuur 1, draadspuitpistool.

Er ontstaat op deze wijze een lam ellaire structuur, doordat deeltje 
voo rdee ltje  op het basism ateriaal w ordt geslagen. Figuur 2 toont 
een op staal 37 opgespoten m olybdeenlaag, pl. m. 100x vergroot. 
De hechting die op  deze wijze w ordt verkregen, is hoofdzakelijk 
m echanisch, ofschoon hierbij ook nog enige chem ische en fysi
sche factoren een rol spelen , zoals chem ische adsorptie, adhesie 
en diffusie. De op deze w ijze opgebrachte spuitlagen zijn daar
door in m indere m ate slag- o f  stootvast.
Deze structuur is altijd m icroporeus (tot 14%) w aarm ee echter, 
door het verm ogen om  olie vast te houden, zelfsm erende eigen
schappen kunnen worden verkregen.
Dit proces is een zogenaam d ’koud’ proces, dat wil zeggen dat de 
w erkstuktem peratuur tijdens het spuiten niet hoger w ordt dan 
ongeveer 150°C. H ierdoor is elke structuur- o f  vorm verandering 
van het basism ateriaal vrijwel uitgesloten. Veel toegepaste 
spuitm aterialen zijn onder andere 14% chroom staal, 18/8 roest
vast staal, koolstofstalen, brons, koper, m onel, alum inium , mo- 
lybdeen, babbith enzovoort. In sterk corrosieve m ilieus zijn deze 
m icroporeuze lagen m inder bestendig. M en kan m et behulp van 
geschikte im pregneerm iddelen de poriën nog dichten (sealen), 
m aar voor volledige eigen corrosievastheid staat ons nog een 
andere m ethode ter beschikking, en wel:

lb . Autogeen poederspuitproces
H et principe van het autogene poederspuitproces is gelijk aan 
proces la , alleen het poeder w ordt niet m et lucht, doch m et het

luchtkap 

brander

— poe der houder

-  doseerventiet

-  straalejector

-  tuchtkaphuis

poederdoorvoer-
contróteventiel

§0 .«
Zuu rs to f

stroom van 
vloeibare — 
deeltjes

— aspirator

ptugkraan — 

handgreep —

vibrator

sputlaag

ondergrond
trekker

Figuur 3. Autogeen poederspuitpistool waarbij onder andere de poeder- 
dosering en de brander opengewerkt zijn weergegeven.
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Figuur 4. Structuur van een door poederspuiten aangebrachte en daarna 
ingesmolten laag (V =  100 X). Ook de door diffusie veranderde samen
stelling van de ondergrond (staal) is op deze microfoto goed te zien.

brandgas op het werkstuk verstoven, zie schem a, figuur 3.
Het grote verschil zit echter in de nabehandeling van de opge
brachte laag.
Om volkom en dichte en in het basism ateriaal gediffundeerde 
lagen te kunnen verkrijgen, zijn hooggelegeerde poeders ontw ik
keld met zeer speciale eigenschappen.
Ze bestaan uit een nikkel-chroom - of kobalt-chroom basis met 
toevoegingen van onder andere 3% borium en silicium  elk. 
Deze toevoegingen verrichten verschillende functies in de lege
ringen, m aar het voornaam ste doel is een sm eltpuntverlaging 
teweeg te brengen van normaal I500°C naar I050°C.
Bij dit lage sm eltpunt is het nam elijk mogelijk om de opgespoten 
laag te verhitten tot het sm eltpunt zonder dat het basismateriaal 
smelt, waarbij de laag geheel sam envloeit en tegelijkertijd ook in 
het basismateriaal diffundeert. Het verschil in structuur is te zien 
op figuur 4 (V =  100 X). Zulke ingesm olten (g e ’fuse’de) lagen 
zijn goed corrosievast, zonodig slijtvast (tot 70 Rockwell-C) en 
ook nog bestand tegen oxidatie.
De m anier waarop het insm elten wordt uitgevoerd, is afhankelijk 
van de vorm van het werkstuk. In de meeste gevallen gebeurt dit 
met zuurstof-acetyleenbranders. V oor grote series o f grote afm e
tingen worden geconditioneerde ovens gebruikt o f inductiever- 
warming.

riaal, w aardoor een hoge slag- en stootvastheid van de spuitlaag 
ontstaat.
Het basism ateriaal moet natuurlijk deze hoge tem peratuur kun
nen doorstaan, zonder dat e r verbranding o f  hardingsverschijnse- 
len ontstaan (bijvoorbeeld bij koolstofstalen met m eer dan
0,4%  C).
In tegenstelling tot de ’koud’-processen, speelt het basismateriaal 
een zeer grote rol in het al dan niet toepassen van deze zelf- 
vloeiende legeringen.

2. De elektrische opspuitmethode
Nadat het autogeen opspuiten eenmaal zijn praktisch nut had 
bewezen en de vraag naar m etallische deklagen steeds groter en 
dringender werd, werd naarstig gezocht naar een andere energie
bron om  m etaallegeringen te verhitten en in gesm olten toestand 
aan te brengen op een basism ateriaal, zonder dat dit basism ate
riaal overm atig w ordt verhit. Het is niet zo verw onderlijk, dat de 
oplossing, in navolging van eerst autogeen en daarna elektrisch 
lassen, in de elektrische energie werd gevonden. Het kenm er
kende verschil ten opzichte van het lassen echter is dat de elektri
sche boog niet w ordt getrokken tussen het op te spuiten materiaal 
en het w erkstuk, m aar tussen de op te spuiten m aterialen zelf. 
Hiertoe wordt gebruik gem aakt van 2 te verspuiten m etaaldraden 
die aangesloten worden op een stroom bron, transform ator of 
gelijkrichter, en die dan tevens fungeren als anode en kathode.

Specifieke eigenschappen van ingesmolten lagen:
Zeer slijtvast, porievrij, moleculaire binding m et het basismate-

De twee draden worden aangedreven door twee synchroon lo
pende aandrijfrollen en door gebogen draadgeleiders naar elkaar 
toegedreven, zodat er aan de uiteinden van de draad een lichtboog



Figuur 5. Elektrisch hand-metaalspuitpistool.  

ontstaat, waarin het m ateriaal smelt.
De gesm olten druppels worden dan door lucht o f  eventueel een 
ander gas op het w erkstuk geslingerd (figuur 5 en 6).
Het is duidelijk, dat met deze m ethode alleen elektrisch gelei
dende m aterialen verspoten kunnen w orden, die dan bovendien 
nog in draadvorm  verkrijgbaar moeten zijn. Dit in tegenstelling 
tot de autogene m ethode, waarm ee ook keram ische, dus elek
trisch niet-gelcidende, alsm ede m aterialen in poedervorm  kun
nen w orden opgespoten.
Dit kan een nadeel zijn , m aar aan de andere kant heeft deze 
spuitm ethode ook veel voordelen.
De opbrengst is hoog, er worden nl. twee draden gelijktijdig 
verspoten, en de opbrengst is recht evenredig met de stroom sterk- 
te, bijvoorbeeld 5 kg/h bij 200 A betekent bij 400 A 10 kg/h. 
Deze m ethode kom t dus vooral tot zijn recht bij grote onderdelen 
w aar veel m ateriaal m oet worden opgebracht, figuur 7.
De elektrische m ethode geeft echter nog een extra dim ensie aan 
de m etaalspuitm ogelijkheden, die beslist niet onverm eld mag 
blijven.

Bij het ontw ikkelen van de m ethode werd e r  logischerw ijze 
gedacht vanuit het idee twee draden van dezelfde sam enstelling te 
verspuiten, die tot één hom ogene legering opgesm olten werden. 
M aar, zoals in wat later stadium  bleek, noodzakelijk was dit niet. 
Na enig experim enteren bleek, dat ook draden van verschillende 
sam enstelling, en na enige kunstgrepen zelfs geheel verschil
lende metalen tezam en versm olten konden w orden, bijvoorbeeld 
koper en staal.
En hierm ede zijn we dan getreden in het gebied van de zoge
naam de pseudo-legeringen. Het woord duidt de ju iste toestand al 
aan, want echte legeringen waarbij de verschillende com ponen
ten in elkaar oplossen, zijn het natuurlijk niet. Dat kan ook niet, 
want om bij het voorbeeld koper-staal te blijven, koper lost nu 
eenm aal m aar voor een heel gering percentage in staal op; een 
koper-staal legering 50-50 bestaat dus eenvoudig niet. O nder de 
m icroscoop bekeken, laat de structuur van een dergelijke opge
spoten laag dan ook duidelijk de tw ee m aterialen naast en door 
elkaar zien, hecht aaneen, m aar het is wel degelijk een m engsel. 
W at is het nut van deze pseudo-legeringen?
Dit zijn m eestal praktische, ter verkrijging van op het produkt 
afgestem de kw aliteiten en eigenschappen, die niet op een andere 
m anier te verw ezenlijken zijn.

Figuur 7. Elektrisch vlamboogspuiten van grote onderdelen.

Hiervan nog een voorbeeld.
Brons is een erg goed en veel gebruikt lagerm ateriaal met zeer 
goede loopeigenschappen. Men kan niet alles hebben, de sterkte 
is beperkt. De sterkte kan opgevoerd w orden door staal aan het 
brons toe te voegen, m aar wat zijn dan de loopeigenschappen? 
Binnen de vereniging voor V lam spuittechnieken is hiertoe de 
volgende proef opgezet.
Er werden geheel gespoten lagers vervaardigd uit de pseudo- 
legering, 50%  brons-50%  staal. Deze werden beproefd in een 
speciale testm achine, in vergelijking met norm ale gegoten bron
zen lagers.
Het oplopen van de tem peratuur tot boven I00°C, uitgezet tegen 
de tijd, g af de standtijd w eer bij een gegeven druk en toerental. 
De resultaten zijn vernield in figuur 8. H ieruit blijk t, dat derge
lijke gespoten lagers, ook onder hoge druk, in dit geval van 5 ton, 
een zeer lange standtijd hebben.
De praktijk heeft deze resultaten gelukkig ook bevestigd, zoals in 
het geval van het hier afgebeelde bronzen lager van 800 mm  lang 
en 300 mm  diam eter, dat na één jaar gebruik enkele m illim eters 
was ingesleten en nu, na te zijn opgespoten, al w eer 5 jaar 
storingsloos in bedrijf is (figuur 9).



I igitur H. Standtijd van met een vlamboog opgespoten pseudo-legering 
als laeermetaal.

Speciaal de ontw ikkeling van de plasina-spuittoorts heeft hiertoe 
veel bijgedragen. Plasm a wil in dit geval zeggen een sterk gedis
socieerde en /o f  geïoniseerde gasstroom  van zeer hoge tem pera
tuur en energie-inhoud.
Een dergelijke plasm a ontstaat als er aan een gas energie, bij
voorbeeld door verhitting, wordt toegevoegd.
Deze w arm te wordt als kinetische energie op de gasm oleculen 
overgedragen. De snelheid van de m oleculen neem t sterk toe en 
daardoor wordt ook het aantal onderlinge botsingen g ro ter en 
heviger, zodat bij voldoende tem peratuur de m oleculen dissocië
ren in atom en en deze atom en op hun beurt door het voortdurend 
bom bardem ent ioniseren in positieve ionen en vrije elektronen, 
zoals schem atisch in fig u u r  10 voor w aterstof is weergegeven. 
Deze reactie is reversibel en er ontstaat dus een bij een bepaalde 
tem peratuur behorend dynam isch en elektrisch neutraal even
w icht tussen de hoeveelheid m oleculen, atom en, positieve ionen 
en elektronen.

3. Het plasmaspuiten
Het conventionele autogeen spuiten heeft ongeveer 50 en het 
elektrisch lichtboogspuiten circa 30 jaa r industriële toepassing 
achter de rug, waarbij het accent vooral heeft gelegen op de 
corrosiebescherm ing (zink, alum inium ) en op de reparatiesector. 
Sinds de laatste 10 jaar valt er ech te reen  duidelijke verschuiving 
waar te nem en naar de veredelingstechniek, waarbij de machine- 
of constructiedelen voora f worden voorzien van een m ateriaal- 
laag met de gew enste eigenschappen, zoals bijvoorbeeld slijt- 
vastheid, hittevastheid, elektrisch o f  therm isch isoleren, corro- 
sievast enzovoort. De oorzaak van deze verschuiving is, behalve 
aan de grondige kennis van de eigenschappen en de structuur van 
de gespoten m aterialen, voor een groot deel te danken aan de 
verbeterde spuittechnieken.

Figuur 10. Dissociatie van waterstof (boven) en ionisatie van helium 
(onder).

Deze dissociatie- en ionisatieverschijnselen gaan gepaard met 
grote energieopnam e en het is dus duidelijk  dat als energiebron 
praktisch alléén de elektrische lichtboog, en wel de gelijkstroom - 
boog, in aanm erking komt.
De op deze wijze ontstane p lasm a’s bereiken een tem peratuur van 
circa 5000°C.
Voor de verdere vergroting van de energie en de tem peratuur van 
het plasm a leek het eenvoudig om de elektrische stroom en 
spanning te verhogen.
Dit bleek in zoverre een m isrekening te zijn, dat hierdoor alleen 
de snelheid van de lichte elektronen toeneem t, m aar dat dit in veel 
m indere m ate het geval is met de zw aardere ionen.
De volgende stap naar de oplossing van dit probleem  was het gas 
te doen ioniseren onder druk in een gesloten kam er. H ierdoor 
moet het aantal onderlinge botsingen toenem en en dus tevens de 
energie van het plasma.
De praktijk van deze redenering is verw ezenlijkt in de constructie 
die in fig u u r  I I  is afgebeeld.
De boog w ordt getrokken in een gesloten kam er tussen een 
w olfraam -elektrode en een doorboorde met w ater gekoelde kope
ren elektrode.

Het gas wordt tangentiaal in de kam er ingevoerd, hetgeen tot doel 
heeft dat een laag koud gas langs de kam erw and stroom t die, 
behalve dat het zorgt voor koeling van de wand ook m inder 
geïoniseerd is en daardoor m inder geleidend voor elektrische 
stroom . Deze elektrische stroom  wordt daardoor naar de as van

Figuur 9. Groot bronzen lager dat na opspuiten 5 jaar storingsvrij in 
bedrijf is.



wolfram electrode

Figuur I I .  Constructie van de plasmatoorts (schematisch).

de kam er gedw ongen waarbij de tem peratuur daar ter plaatse 
verhoogd w ordt.
Deze bundeling van de elektrische stroom  langs de as van de 
kam er w ordt nog versterkt door het m agnetische veld dat wordt 
opgew ekt door elke elektrische stroom . Dit m agnetische veld 
veroorzaakt door onderlinge aantrekking van de stroom dragende 
deeltjes een nog verdere concentratie van de stroom  door de as 
van de kam er (het zogenaam de pinch-effect), fig u u r  12.

mm

Figuur 12. Temperatuurverdeling in een plasmavlam.

De tem peratuur van het plasm a bereikt op deze w ijze zeer hoge 
waarden (er zijn tem peraturen gem eten van 30 000°C) en het gas 
wordt als gevolg van de daarm ee sam enhangende expansie m et 
zeer grote snelheid -  die nog wordt verhoogd door de nauwe 
opening in de elektrode -  de kam er uitgestoten.
V oor de plasm avlam  wordt m eestal gebruik gem aakt van de 
gassen argon (A ). helium  (H e), stikstof (N 2) en w aterstof (H 2), 
dus van I - o f 2-atom ige gassen. Het voordeel van de twee- 
atom ige gassen ten opzichte van de inerte A en He ligt in de 
dissociatie , die bij een tem peratuur van 2000 tot 5000°C plaats
vindt. Ze hebben bij deze tem peratuur dus al een grote warm te-

ENERGIE INHOUD. 10> kca l/Nm ‘

0 C_ 1--------- 1---------    _l.........................  . ..........
0 2000 1000 6000 8000 10006 12000 14000 16000 1B00O

GASTEMPERATUUR °C

Figuur 12. Energie-inhoud van plasmagassen.

inhoud, die de één-atom ige gassen pas bij 10 000°C bereiken, 
f ig u u r  13.
Aan deze hete gasstroom  wordt het te verspuiten m ateriaal toege
voegd, hierin gesm olten en door het uittredende gas m et grote 
kracht op het basism ateriaal geslingerd. De voordelen van plas- 
m aspuiten ten opzichte van autogeen spuiten zijn:
1. door de afw ezigheid van zuurstof treedt weinig o f geen oxida

tie  van de m etaaldeeltjes op.
2. er treedt, zoals uit vergelijkende onderzoekingen is gebleken, 

een tw ee tot driem aal grotere hechtsterkte op, speciaal voor 
hoogsm eltende m aterialen.

3. het grote tem peratuurbereik tot circa 10 000°C (autogeen- 
vlam circa 3200°C) en de goede regelbaarheid hiervan door 
middel van stroom sterkte, spanning en gassam enstelling m a
ken het m ogelijk elk m ateriaal, ook m aterialen met een hoog 
sm eltpunt te verspuiten.

Tw ee belangrijke groepen m aterialen met hoog sm eltpunt zijn 
bijeengebracht in tabel 1.

Hardmetalen Smeltpunt °C Anorganische Smeltpunt °C
Harde Materialen

Wolframcarbide (WC) 2700 Aluminiumoxyde (Al30 3) 2050
Titaancarblde (TiC) 3250 Aluminiumnitride (AIN) 2400
Tltaanboride (TIBj) 2790 Chroomoxyde (Cr,03) 1995
Tltaannitride (TiN) 2950 Zirconiumoxyde (ZrOj) 2710
Zirconiumboride (ZrBr2) 3040 Boriumcarbide (B4C) 2550
Tantaalnitride (TaN7) 3000 Boriumnitride (BN) 2980
Molybdeensilicide (MoSi2) 2030 Siliciumnitride (Si3N4) 3090
Wolframsilicide (WSi2) 2165 Siliciumboride (SiB„) 3050

Tabel 1 O pspuitm aterialen m et hoog sm eltpunt

Deze m aterialen m et hun aantrekkelijke eigenschappen voor vele 
industrieën hadden tot nu toe slechts een beperkte toepassing 
hetgeen vooral werd veroorzaakt door:
a. m oeilijke vorm geving, m eestal alleen m ogelijk door sinteren, 

hetgeen beperkte afm etingen inhoudt;
b. geringe sterkte en /o f brosheid w aardoor ze voor de praktijk 

niet geschikt waren als constructiem ateriaal.

D aarenboven spelen hierbij ook econom ische factoren een grote 
rol, w ant veel van deze m aterialen zouden voor m achine
onderdelen onbetaalbaar zijn.
T ot nu toe w erden deze m aterialen hoofdzakelijk toegepast in de 
ru im tevaarttechniek, m aar langzam erhand vinden zij ook hun 
weg naar andere industrietakken.



Dit geldt, m eer nog dan voor bijvoorbeeld w olfraam , voor de 
keramische m aterialen alum inium oxide en zirkonium oxide.
Dit is niet zo vreem d want behalve de com binatie van eigen
schappen zoals grote hardheid, hitte vastheid, isolerend verm o
gen en chem ische w eerstand is hun kostprijs naar verhouding 
laag.
Er zijn reeds veel praktische toepassingen; de m ogelijkheden zijn 
legio, mede doordat tal van com binaties van elkaar aanvullende 
materialen m ogelijk zijn.
Deze com binaties kunnen bijvoorbeeld worden gem aakt in de 
vorm van afw isselend gespoten lagen van metaal en keram iek 
zoals m olybdeen en alum inium oxide (hitteschilden) of in de

vorm  van m engsels van bijvoorbeeld titaanoxide als stabiliserend 
elem ent met alum inium oxide en zelfs in de vorm van metaal- 
keram iekm engsels, de zogenaam de cerm ets.

En zo zijn wij aan het slot van de beschouw ingen over de drie 
voornaam ste spuittechnieken w eer op de uitgangsstelling terug
gekom en, nam elijk dat met behulp van deze technieken elk 
kristallijn materiaal dat in vloeibare toestand stabiel blijft op 
praktisch elk w illekeurig basism ateriaal kan worden aangebracht 
om  aan belangrijke m achinedelen of aan apparatuur dié eigen
schappen mee te geven w aar de steeds hogere eisen stellende 
industrie om vraagt.

HOGERE ZEEVAARTSCHOOL VOOR SCHEEPS WERKTUIGKUNDIGEN 
100 JAAR.

De Hogere Technische School ’A m sterdam ’ en de Hogere Zee
vaartschool voor Scheepsw erktuigkundigen te A m sterdam  be
staan in oktober 1978 100 jaar.
De H .T .S .-A  en de H ogere Zeevaartschool staan beide onder het 
beheer van de Vereniging voor Hoger Beroeps O nderw ijs te 
Amsterdam.
De vereniging w erd in 1878, op initiatief van vertegenw oordigers 
van industrie en scheepvaart, opgericht als ’V ereniging K w eek
school voor M achinisten’ .
Op 19 oktober 1878 kon aan de O ostenburgerm iddenstraat te 
Amsterdam-Oost de school w orden gestart met 2 afdelingen t.w . 
een afdeling ’L andm achinisten’ en een afdeling ’Scheepsm achi- 
nisten’.
Vanaf 1886 was de school gevestigd aan de Plantage M uider- 
gracht.
Tot 1934 konden beide afdelingen, die zich inm iddels hadden 
ontwikkeld tot tw ee zelfstandige scholen t.w . de M iddelbaar 
Technische School en de Kweekschool voor M achinisten, in dit 
gebouw gehuisvest blijven.
Door de toenam e van het aantal leerlingen werd de beschikbare 
ruimte te klein zodat een extra gebouw nodig werd. In 1934 werd 
de Kweekschool voor M achinisten overgeplaatst naar het nieuwe 
gebouw aan de O vertoom , eigenlijk  achter de O vertoom  en 
grenzend aan het Vondelpark. Voor veel oud-leerlingen is deze 
school nog steeds bekend als de M achinistenschool van de O ver
toom.
Beide scholen bleven onder het beheer van de V ereniging die na 
verschillende naam sw ijzigingen thans nog steeds actief w erk
zaam is als V ereniging voor Hoger Beroeps O nderwijs.
Na de tweede w ereldoorlog werd het aantal leerlingen steeds 
groter zodat zelfs in een leegstaande kerk werd lesgegeven. Het 
nijpende ruim tegebrek werd opgelost door de bouw van 2 geheel 
nieuwe scholen. ,
De H .T .S .-A  verhuisde in 1966 n aa rd e  Europaboulevard 23 en 
de Hogere Zeevaartschool voor Scheepsw erktuigkundigen ver
trok in 1965 van de O vertoom  naar de Schipluidenlaan 20.

Hoewel beide scholen zijn voortgekom en uit één school en dus 
beide in oktober 1978 100 jaar bestaan, hebben zij zich na 1931 
als volledig los van elkaar staande instituten met elk een eigen 
directie ontw ikkeld.
De structuur van het bestuur b leef gedurende 100 ja a r  ongew ij
zigd. De bestuursleden komen nog steeds voort uit de industrie en 
de scheepvaart.
Het 100-jarig bestaan zal in het najaar worden gevierd met een 
sym posium  in het RAI-C ongrescentrum  op 25 oktober 1978. 
Als them a voor het sym posium  is gekozen:
’D e relatie H oger Technisch O nderwijs -  Bedrijfsleven’.
In de ochtendvergadering die door Z .K .H . Prins Claus zal wor
den geopend, zullen de m inister van O nderw ijs en W etenschap
pen zijne excellentie Dr. A. Pais en de heer A. R ijke, d irecteur 
van het R .S .V .-concern , dit onderw erp behandelen.
Na de lunchpauze zal een pro- en contradiscussie gehouden 
worden over de stelling:
’Het H oger Technisch O nderwijs moet m eer algem een w orden’. 
De stelling zal verdedigd worden door de oud-staatssecretaris van 
O nderw ijs en W etenschappen de heer dr. G. Klein en twee 
m edestanders, terwijl de contrastelling zal worden verdedigd 
door een vertegenw oordiger van het V .N .O ., de N .S .U . en een 
nader aan te wijzen getuige.
Op zaterdag 28 oktober 1978 zal op beide scholen een reünie 
worden georganiseerd voor de oud-leerlingen.
V oor de organisatie van deze reünies is het noodzakelijk over 
zoveel mogelijk adressen van oud-leerlingen te kunnen beschik
ken. Daarom  worden alle oud-leerlingen verzocht hun nam en en 
adressen op te geven en eventueel ook van co llega’s van wie zij 
weten dat ze op een van beide scholen een opleiding hebben 
gevolgd.
Namen en adressen alsm ede de naam  van de school, H .T .S . of
H .Z .S ., waaraan men gestudeerd heeft kunnen worden gezonden 
aan: Antw oordnum m er 7850 1000 SN  Am sterdam.
Alle oud-leerlingen van wie de adressen bekend zijn krijgen een 
program m a met een uitnodiging toegestuurd.



Ervaringen na 4 jaar cavitatieonderzoek in de vacuumtank van het
N.S.P. (deel I)*

Inleiding
Zoals in de titei van deze voordracht tot uiting kom t zal een 
overzicht gegeven worden van de in de afgelopen 4 jaren opge
dane ervaringen in het gebruik van de vacuum tank van het N .S .P. 
voor die aspecten van het scheepshydrodynam isch onderzoek 
waarbij schroefcavitatie een belangrijke rol speelt.
Eerst zal iets over de vacuum tank zelf verteld w orden, waarbij de 
specifieke voordelen van deze faciliteit aangegeven worden. 
Vervolgens zullen de ervaringen van de scheepsschroevenont
w erper bij toepassing van resultaten van onderzoek in de vacuum 
tank worden uiteengezet.
Tenslotte zullen in het bijzonder de unieke gebruiksm ogelijkhe
den van de vacuum tank op het gebied van de hydroacoustiek 
worden toegelicht vanuit het ervaringsvlak van de ontw erper van 
m arineschepen.

De vacuumtank
Alvorens w at m eer in detail op het cavitatieonderzoek in de 
vacuumtank in te gaan, is het m isschien nuttig om  nog even bij U 
in herinnering te brengen welke motieven indertijd hebben geleid 
tot de bouw van deze faciliteit.

door Ir. J. J. Muntjewerf**

In de eerste plaats dient dan te w orden vermeld dat aan het eind 
van de jaren  zestig de oude diepw atersleeptank van het NSP door 
zijn beperkte breedte en diepte en daardoor m axim aal toelaatbare 
m odelgrootte van 7 a 8 m , niet meer adequaat werd geacht voor 
het uitvoeren van voortstuw ingsproeven voor de toentertijd 
steeds groter wordende tankers, bulkcarriers en containersche
pen. Om  deze proeven verantwoord uit te kunnen blijven voeren 
werd besloten een nieuwe sleeptank met afm etingen van die van 
de sleeptanks in Ham burg en Tokyo te bouw en, waarin ter 
vermijding van te grote schaaleffecten m odellen van de ge
noem de grote schepen op een schaal van circa 1:30 (resulterende 
in m odellengten van ca. 12 m) zouden kunnen w orden beproefd. 
Toen dit besluit eenm aal genom en w as, lag het voor de hand met 
de toenm alige grote interesse in de schaaleffecten op de voort-

* Tekst van de voordracht gehouden op 17-18 en 19 november 1977 
resp. te Rotterdam, Amsterdam en Groningen voorde leden van de Ned. 
Ver. v Technici op Scheepvaartgebied en de Sectie Scheepstechniek van 
het Kon. Inst. v. Ingenieurs.

** Onderdirecteur Ned. Scheepsbouwkundig Proefstation.
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stuwingscomponenten de simulatie van het m odelonderzoek van 
een nieuwe dim ensie te voorzien, door de mogelijkheid tot het op 
schaal reduceren van de druk in de sleeptank toe te voegen aan het 
nieuwe ontwerp. Ervaringen met zo ’n variabele druktank voor 
hoge snelheden in Califom ië en voor modellen van geringe 
afmetingen in Leningrad bevestigden de wenselijkheid van deze 
toevoeging aan de mogelijkheden van de nieuwe tank.
Tevens gaf toepassing van deze opzet ongekende mogelijkheden 
met betrekking tot een verbetering van de sim ulatié van het 
volgstroomveld en de rom p-schroef interactie-effecten tijdens 
cavitatie onderzoeken, vooral aan langzame volle grote schepen 
en schepen met hoge schroefbelastingen en kleine schroefindom- 
peling zoals LNG, Container en Ro-Ro schepen, waarbij vrije- 
vloeistofoppervlakte effecten een belangrijke rol spelen in het 
onderzoek.
Het zijn in het bijzonder deze mogelijkheden die van overheer
send belang zijn geweest bij de overwegingen die geleid hebben 
tot de bouw van de vacuum sleeptank (Fig. 1).

Doordat in de loop der laatste jaren door het wegvallen van de 
grote tanker markt en het steeds m eer in de aandacht kom en van 
lawaai- en trillingsproblem en het belangstellingsgebied sterk 
verschoven is van scheepsweerstand en voortstuwing naar cavita
tie en de daarm ede sam enhangende hydrodynam ische excitatie, 
zijn het vooral deze laatste aspecten welke nu in de vacuumtank 
onderzocht worden.

Voordelen van de vacuumtank boven cavitatictunnels zonder 
vrij vloeistof oppervlak
Voor cavitatie en rom pexcitatie onderzoek heeft de vacuum tank 
de volgende unieke voordelen:
1. Door zijn grote dwarsdoorsnede (Fig. 2) van 18 X 8 m en 
toepassing van grote 12 m modellen is de sim ulatie van het 
volgstroomveld door afwezigheid van w andinvloeden, in het 
bijzonder wat betreft de tangentiale en radiale com ponenten, 
optimaal.

tieniveau op de romp.
3. Doordat de volledige geom etrie van het achterschip tijdens de 
proef kan worden nagebootst kunnen de voor het onderzoek 
belangrijke interactie-effecten tussen rom p en schroef beter ge
sim uleerd worden dan bij onderzoeken in een cavitatietunnel 
achter gazen of dum m y m odellen. Bovendien kunnen door deze 
ju iste geom etrie van het achterschip de drukfluctuaties op  het 
achterschip mede door de afwezigheid van wandreflecties beter 
gem eten worden.
4. D oor de aanw ezigheid van het vrije vloeistofoppervlak kun
nen extrem e ballastcondities waarbij de schroef dicht aan het 
wateroppervlak komt nu ook onderzocht worden, hetgeen in een 
conventionele tunnel niet mogelijk is.

Cavitatie-ohservatiemethodcn in de vacuumtank
Directe waarnem ing van cavitatieverschijnselen onder strobos- 
copische belichting is slechts mogelijk met behulp van perisco
pen vanuit de sleepwagen (zie pijl in Fig. 2), waardoor veel 
inform atieverlies ontstaat tijdens de transm issie van het beeld 

• door het uit vele optische eenheden bestaande systeem van de 
periscopen.
In verband met dit nadeel van de directe waarnem ing van het 
cavitatieverschijnsei door periscopen wordt deze methode op het 
moment eigenlijk alleen nog als aanvullend systeem gehanteerd. 
In de afgelopen jaren  zijn nieuwe methoden in de vacuum tank 
ontw ikkeld (1), (9) en nu worden hoofdzakelijk indirecte waar
nemingen volgens de volgende in volgorde van toenem ende 
sample frequentie gegeven methoden gebruikt:

1. Fotografie
Met behulp van fotocam era’s die in het model geplaatst worden 
kunnen, op afstand bediend, fo to’s gem aakt worden van de 
cavitatie op de zuigzijde van de schroef door een transparant 
gedeelte in het achterschip (Fig. 3). De drukzijde cavitatie wordt 
in verband met de om vang van de foto apparatuur nog steeds via 
een achter het model in het water gestoken persicqop vanuit de 
sleepwagen gefotografeerd (Fig. 4 ), m aar in daarvoor in aanm er
king kom ende gevallen zou een onderw atercam era achter het 
model gebruikt kunnen worden. De maxim ale foto sample fre
quentie bedraagt ca. 2 H z, de kwaliteit van de cavitatiebeelden is 
over het algemeen zeer goed. (Fig. 5).

2. Video
Het gebruik van video wordt beperkt doordat de vaste scanfre- 
quentie van video (25 Hz) niet gelijk is aan de flitsfrequentie van

Fig. 2 -  Vacuumtank Dwarsdoorsnede.

2. Doordat de druk in de tank boven het vrije vloeistof oppervlak 
op schaal kan worden ingesteld kan in ieder punt van de schroef- 
schijf tijdens de cavitatieproef het ju iste cavitatiegetal verkregen 
worden, hetgeen vooral bij kleine schroefindom pelingen van 
groot belang is voor een ju iste sim ulatie van het dynam isch
gedrag van de caviteit en dus voor het hydrodynam ische excita- Fig. J -  Achterschip van model met observatie ramen.
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/Vs;. 4 Voorbeeld druk/ijde foto observatie.

/■/.i;. 5 Voorbeeld /uig/.ijde loto observatie.

de stroboscoop. Bij asfrequente belichting ontstaan na elk belicht 
beeld enkele niet belichte beelden waardoor een onrustig en soms 
gedeeld videobeeld ontstaat. Verder is een nadeel van video dat 
het videobeeld door het beperktere oplossend vermogen van de 
opnam e apparatuur van mindere kwaliteit is dan foto- o f film
beelden (Fig. 6). Voordelen van video zijn de grotere hoeveel
heid inform atie (25 Hz) en de m ogelijkheid tot directe kw aliteits
beoordeling van het beeld tijdens het uitvoeren van de proef.

Fig. /> -  Voorbeeld video observatie.

3. Filmen (16 mm)
Bij deze m ethode wordt het film transport extern gestuurd door de 
schroefaspuls, zodat het mogelijk is te sam plen met een frequen
tie die gelijk is aan de blad frequentie (orde 50 Hz).
Een nadeel van filmen ten opzichte van video is de lange cyclus
tijd tussen de opnam e en de mogelijkheid tot kw aliteitsbeoorde
ling.

4. High-speed filmen
Het bezw aar van de voorgaande system en is, dat afgezien van het 
vrijwel identiek blijven van de experim entele om standigheden, 
steeds een ander sam ple van het verschijnsel cavitatie wordt 
genom en, zodat een indruk van het dynam isch karakter van de 
caviteit alleen door m iddeling van onderling onafhankelijke sam 
ples kan worden verkregen. Wil men het verschijnsel vanaf het 
ontstaan via de groei tot het im ploderen volgen dan is continu

registreren de enige goede methode. Dit kan met behoud van 
voldoende bew egingsscherpte en continuïteit met een sam plelre- 
quentie in de orde van 10.000 Hz worden verkregen door gebruik 
te maken van een high-speed film cam era met een opnam esnel
heid van 10.000 beelden per seconde (Fig. 7).

Fig. 7 -  Voorbeeld high-speed film observatie.
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Fig. H -  Voorbeeld stereo foto opnamen.

Met een door het NSP ontw ikkelde verlichtingstechtniek is het 
mogelijk om  gedurende 0 .2  S te filmen in welke tijd de schroef 
circa 2 om wentelingen kan maken [ 1 ]

5. Stereofotogram metrie
Met alle hierboven genoemde methoden kan de om vang van de 
caviteit slechts 2-dim ensionaal worden vastgelegd. Met behulp 
van stereofotogram m etrie is het mogelijk ook de dikte van de 
caviteit te m eten, zodat met deze m ethode volume variaties van 
de caviteit kunnen worden bepaald.

Stereofoto opnam en (Fig. 8) worden gem aakt met speciale 
opnam e-apparatuur die met volkom en vertekeningsvrije lenzen 
werkt. De verwerking van de opnam en tot een hoogtekaart van 
het waargenom en verschijnsel vereist eveneens een zeer gespe
cialiseerde uitrusting.

Metingen van drukfluctuaties op de romp
Door metingen in werkelijkheid en op m odelschaal is vastgesteld 
dat een caviterende schroef grote drukfluctuaties op het achter
schip kan opw ekken. De am plitude van deze fluctuaties kan vele 
malen groter zijn dan die veroorzaakt door een niet caviterende 
schroef. Het is dus van het grootste belang deze rom pexcitaties 
onder een zo nauwgezet mogelijke sim ulatie van de werkelijkheid 
op modelschaal te meten. De vacuumtank heeft hiertoe zoals in 
het voorgaande werd uiteengezet grote mogelijkheden en in de 
afgelopen jaren is daarom  veel aandacht besteed aan verbetering 
van de drukm etingen en de verwerking van deze m etingen.
Op het ogenblik worden op de modellen in de vacuum tank op 20 
punten op de huid boven de schroef (Fig. 9) sim ultaan de drukken 
gemeten.

Uit deze gem eten drukken worden door integratie over het opper
vlak met inachtneming van de phaseverschillen tussen de ver
schillende punten de totale verticale excitatiekrachten op het 
achterschip berekend.
Voor verschillende scheepstypen zijn vergelijkende drukm etin
gen in de vacuum tank uitgevoerd onder caviterende en niet- 
caviterende om standigheden (Fig. 10).

Uit deze metingen blijkt dat bij de niet-caviterende schroef de 
drukwisselingen voornamelijk bepaald worden door de eerste 
blad harm onische com ponent van de totale gem eten waarde. Bij 
de caviterende schroef zijn de tweede en veelal ook hogere 
harm onische com ponenten van evenveel belang als de eerste 
harm onische.
V ooreen  beter begrip van dit verschijnsel is het interessant hier 
het resultaat van door Noordzij theoretisch berekende drukken, 
opgesplitst naar bijdragen tengevolge van bladdikte, cavitatie 
dikte, belasting en wervel systeem en cavitatievolum e variatie te 
geven |2 |.
Het blijkt dan dat de bijdrage tengevolge van de volume variaties 
van de caviteit overheersend is in de w aargenom en totale drukva- 
riaties (Fig. 11). Gezien het vaak zeer dynam ische karakter van 
de cavitatie volume variaties kunnen de w aargenom en hogere 
bladharm onische com ponenten in de drukfluctuaties dus zeer wel 
van grote am plitude zijn en dan een grote kans op trillingen in de 
accom m odatie geven.

EXAMPLE OF LOCATION PRESSURE TRANSDUCERS

I
M

Fig. V -  Opstelling drukopnemers op achterschip.
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Fig. 12 -  Opstelling hydrophones in de vacuumtank.

Fig. IJ -  Effect van cavitatie op het door de schroef gegenereerde 
geluid.

Geluidsmetingen
De akoustische eigenschappen van een caviterende schroef kun
nen een belangrijke rol spelen bij lawaaibestrijding aan boord, 
detectie door de vijand, etc. Het is dus van belang het door de 
schroef geproduceerde geluidsniveau te m eten, hetgeen in de 
vacuum tank door zijn unieke mogelijkheden en grote afmetingen 
zonder storende w andreflecties kan worden gerealiseerd met 
behulp van in de tank vast opgestelde hydrophones (Fig. 12). 
Het resultaat van zulke metingen toont duidelijk de zeer grote 
invloed van cavitatie op het door de schroef gegenereerde geluid 
(Fig. 13).
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Als voorbeelden in deze voordracht zullen de 350.000 TDW 
Kockum s Tanker en de 51.900 TD W  Kaw asaki LPG Carrier 
nader worden bekeken.

350.000  TD W  Tanker (40.000 APK. 85  om w ./m in)
Van deze tanker staat een zeer com plete studie zowel op model- 
schaal als tijdens de proeftocht ter beschikking. E r zijn voor de 
cavitatie op de schroef uitgebreide reeksen stereofoto 's gem aakt

Fig. 16 -3 5 0 .0 0 0 TDW Tanker, correlatie cavitatie dikte m .b.v. stereo- 
fotogrammetrie op model en schip.

15.8 knots 17.3 knots
90.5 RPM 87.0 RPM

Fig. 15 -  350.000 TDW Tanker, correlatie cavitatie omvang tussen 
model en schip.

Correlatie tussen cavitatie en drukvvaarnemingen in de va- 
cuumtank en aan boord van schepen
In het hier voorafgaande zijn resultaten van observ aties en m etin
gen aan modellen in de vacuum tank gegeven. Hoe verhouden 
deze waarnem ingen in de tank zich nu ten opzichte van die in de 
werkelijkheid achter het schip? Deze vraag heeft vele gebruikers 
van de vacuum tank in de afgelopen jaren  bezig gehouden en 
zowel voor m arine als koopvaardij schepen zijn uitgebreide corre- 
latiemetingen aan boord van schepen uitgevoerd. W anneer we 
ons hier beperken tot die m etingen w aarover inm iddels publika- 
ties in de literatuurte  vinden zijn, dan ziet de lijst van beschikbare 
gegevens er op het ogenblik als volgt uit:

Type schip C orre la tie  U itvoerder Publikatie

280.000 TDW  Tanker Cavitatie Mitsui H . Narita
T SNAME 74

51.900 TDW  LPG Cavitatie Kawasaki H. Okamoto
T SNAME 75

250.000 TDW  Tanker Cav. +  Druk Kockums G. Nilsson
3e Lips Prop, Symp.

350.000 TDW  Tanker Cav. +  Druk Kockums G. Nilsson
3e Lips Prop. Symp.

Van deze schepen geven de 250.000, de 280.000 en de 350.000 
TDW Tankers een goede correlatie te zien, zowel wat cavitatie 
als drukvariaties op de huid betreft en de 51.900 TDW  LPG 
Carrier een duidelijk m inder goede.

LOADED

----------------  SHIP

----------------  MODEL

BALLAST

Fig. 14 -  350.000 TDW Tanker, cavitatie observatie tijdens de proef
tocht.

CAVITATION THICKNESS DISTRIBUTION cm

rlR«

36°

MODEL
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rlR*0»

FU LL SCALE
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zowel beladen als in ballast waarvan hier enkele uitgewerkte 
voorbeelden gegeven worden (Fig. 14, 15 en 16). Uit deze 
voorbeelden blijkt duidelijk dat type, om vang en dikte van de 
caviteit zeer goed overeenkom t tussen model en schip.
Het dynam ische karakter van de caviteit is op m odelschaal door 
middel van high-speed film opnam en voor beladen en ballast 
diepgang vastgelegd. Helaas is het nog niet mogelijk zo ’n film 
aan boord van het schip op te nem en, zodat vergelijking met de 
werkelijkheid hier alleen verkregen kan worden door m iddeling 
van het vele fotom ateriaal.
Uit deze vergelijking kan geconcludeerd worden dat ook het 
m om ent van ontstaan, het groeien en het verdwijnen van de 
caviteit redelijk goed overeenkom en tussen model en schip. Dit 
kom t, zoals met zo ’n goede correlatie in de waargenom en cavita- 
tiepatronen te verwachten valt, eveneens tot uitdrukking in de 
correlatie van de gem eten dm kvariaties op de huid van model en 
schip (Fig. 17). D oor harm onische analyse van de gem eten 
druksignalen kan worden vastgesteld, dat de eerste en tweede 
harm onischen zeer goed overeenkom en, m aar dat de hogere 
harmonischen voor het model lager zijn dan die voor het schip.

FULL SCALE 

MODEL SCALE

(TOP)
Fig. 17 350.000 TDW  Tanker, correlatie dm ktluctuuties tussen model en 
sch ip .

51.900  TD W  LPG  C arrier (20 .300 A P K , 122 om w ./inin).
Van dit van een straalbuisschroef voorziene schip zijn tijdens de 
proeftocht alleen cavitatie observaties genom en. Zoals uit het 
hier gegeven voorbeeld (Fig. 18) blijkt is de correlatie voor dit 
schip met de vroeger in de vacuum tank verkregen beelden, zoals 
gegeven in het m iddelste gedeelte van dit voorbeeld, in het 
gebied beneden 0 .8R  aan de intredende kant van de schroef 
duidelijk onvoldoende. In werkelijkheid trekt het vlies aan de 
intredende kant ver naar beneden door, m aar op het model treedt 
beneden 0 .8R  in het geheel geen cavitatie op.
Dit verschijnsel is in m eerdere gevallen w aargenom en en zoals in 
het vervolg zal w orden behandeld is intensief onderzoek door het 
NSP verricht om in deze tekortkom ing, die overigens ook in 
conventionele cavitatie tunnels wordt w aargenom en, verbetering 
te brengen.
Een verdere tekortkom ing van de vacuum tank was het feit dat 
aanvankelijk een zeer onstabiel cavitatiepatroon werd verkregen.

Zoals in het volgende zal blijken is hierin verbetering gebracht 
door toepassing van electrolyse van het w ater bij de achtersteven 
van het m odel.

Onderzoek uitgevoerd in de vacuumtank ter verbetering van 
stabiliteit en inceptie van cavitatie op schroefmodellen.
Het in som m ige gevallen geheel achterw ege blijven van cavitatie 
en /o f het onregelm atige ontstaan van cavitatie duiden, al vrij 
vroeg in het bestaan van de vacuum tank, op een te geringe 
hoeveelheid cavitatiekernen in het water van de tank. De op de 
bodem van de tank aangebrachte beluchtingsinstallatie voor het 
water was duidelijk ineffectief doordat het water stil staat en geen 
menging optreedt. M etingen van het kernengehalte van het water 
bevestigden dit en het was dus noodzakelijk op een andere manier 
voldoende kernen in de v loeistof te genereren en dan vooral in de 
vloeistof welke tijdens de proef door het schroefvlak stroomt. 
Noordzij [6) heeft hiervoor een zeer effectieve oplossing gevon
den in de vorm van de door hem system atisch uitgeteste toepas
sing van electrolyse van het w ater bij de achtersteven van het 
m odel. Een voorbeeld van toepassing van electrolyse zoals 
hierbij gegeven (Fig. 19) toont duidelijk het effect van de kunst
m atig aan het w ater toegevoegde kernen op de inceptie en stabili
teit van de caviteit aan de schroeftip boven 0 .7R  en op de inceptie 
van het vlies tussen 0.7 en 0 .5R , dat zonder electrolyse in het 
geheel niet ontstaat.
Hoewel dus electrolyse zeer effectief is ter verkrijging van incep
tie en een stabiel cavitatiepatroon aan de tip van de schroef waar

Fig. IS  -  51,900 TDW LPG Carrier, correlatie van cavitatie observaties.

FULL SIZE

WITHOUT SAND

WITH SAND
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I II
Fig. 19 -  Voorbeeld van effect van electrolyses:
I -  de toestand zonder electrolyse
II -  de toestand met electrolyse.
Voor iedere toestand is een serie foto’s getoond welke op verschillende 
momenten van één vaart door de tank zijn genomen.

de stroming over het schroefm odel turbulent is, heeft electrolyse 
geen enkel effect op die gebieden waar laminaire strom ing in de 
grenslaag op het schroefm odel optreedt.
Een uitzondering hierop is het gebied van laminaire stroming 
waar loslating van de grenslaag plaats vindt. In het gebied van 
laminaire loslating is de electrolyse weer wel een effectief mid
del.
Voorbeelden van deze gevallen zijn de Kawasaki LPG straalbuis- 
schroef (Fig. 18) welke beneden 0.8R  een laminaire stroming 
heeft en waarbij electrolyse niet geholpen heeft en voorts de in het 
voorbeeld van het effect van electrolyse getoonde schroef (Fig. 
19) w aar laminaire loslating optreedt in het gebied tussen 0 .7  en
0 .5R , in welk geval electrolyse effectief als inceptie middel is toe 
te passen.
Het door Arakeri |7 | beschreven feit dat in gebieden van lam i
naire stroming cavitatie-inceptie niet plaats kan vinden is zowel 
voor de vacuumtank als voor conventionele cavitatietunnels een 
onaangenaam  verschijnsel, daar natuurlijke omslag van de grens
laag op het schroefmodel in het gebied van de m eer naar binnen
gelegen bladdoorsneden pas plaats vindt in de buurt van Rey
nolds getallen van 5 x  106 of hoger. Deze getallen liggen boven 
het bereik van beide genoem de soorten faciliteiten. Om om slag 
van de grenslaag van laminair naar turbulent te verkrijgen zal de 
grenslaag dus kunstm atig gestimuleerd moeten worden door tur- 
bulentiem iddelen toe te passen op de intredende kant van het 
blad.
In de vacuumtank wordt op het ogenblik door Kuiper een zeer 
uitgebreid onderzoek m etturbulentiem iddelen uitgevoerd[8|. Uit 
de resultaten van dit onderzoek is het hier interessant te verm el
den dat toepassing van een zeer smalle zandstrip met ruwheden

COMPARISON OF CAVITATION PATTERN AND CONDITION OF 
THE BOUNDARY LAYER AT NORMAL PROPELLER LOADING

\

£
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W ITH WITHOUT SANDROUGHNESS

Fig. 20 -  Voorbeeld van omslag grenslaag door turbulentiestimulatie 
met zand.
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van ca. 50 a 6 0 // m effectief de grenslaag van lam inair naar 
turbulent doet om slaan, zoals te zien is in het bijgevoegde voor
beeld (Fig. 20) uit het werk van Kuiper,
In dit voorbeeld is tevens te zien dat om slag van de grenslaag 
direct in het cavitatiepatroon tot uitdrukking komt.
W anneer tot besluit van deze voordracht de Kawasaki LPG 
schroef nogm aals bekeken w ordt maar nu  in de vacuüm tank be
proefd m et toepassing van electrolyse en zandstrippen op de 
intredende kant van de bladen, zoals getoond in het onderste 
gedeelte van Fig. 18, dan zal de juistheid van de ingeslagen 
richting voor het achtergrond onderzoek in de vacuum tank vast
gesteld kunnen worden aan de hand van het frappante succes in de 
verbetering van de correlatie tussen model en schip voor deze 
schroef.

Conclusies
1. Het in de afgelopen jaren uitgevoerde cavitatie onderzoek in 
de vacuum tank en aan boord van schepen toont een goede over
eenstem m ing van de waargenom en cavitatieverschijnselen op het 
model en in de w erkelijkheid, indien bij de m odelproeven voor
zorgen voor voldoende kernen in de stroom baan door de schroef 
en voor kunstm atige om slag van de grenslaag op de schroef 
worden getroffen.
2. Indien de waargenom en caviatiebeeiden een goede overeen
stem m ing tussen model en schip vertonen, zullen ook de op het 
model en aan het schip gemeten drukfluctuaties op de huid een 
goede correlatie te zien geven.
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DUWBOOT ’MANNESMANN IV’

Algemeen
Op 16 maart 1978 vond de proeftocht 
plaats van de duw boot ’M ANNESM ANN  
IV ' , gebouwd bij de B. V. Scheepsw erf en 
M achinefabriek 'D e Biesbosch-Dor- 
d rech t', voor rekening van de M annes- 
mann Rederij N. V. te Rotterdam . De boot 
is in grote lijnen een zusterschip van de 
duwboot 'M ANN ESM ANN III ' , die door 
de Dordtse w erf in 1973 werd gebouwd. 
De 'M ANN ESM ANN IV ' werd gebouwd 
onder bouwnum m er 688 van de w erf en is 
de 27-ste duwboot die door ’De Bies- 
bosch-D ordrecht’ nieuw werd gebouwd 
sinds de invoering, na 1960, van deze bin- 
nenvaarttechniek op de W est-Europese 
wateren.
Ondanks het feit dat, bij de huidige m a
laise in de binnenvaart, thans nieuwe op
drachten voor de bouw van duwboten ont
breken, weet het bedrijf de ontwikkeling 
van zijn know-how op dit gebied te hand
haven door in nauw contact met de rede
rijen opdrachten voor reparatie en om 
bouw uit te voeren.

Het Casco
De ’M AN NESM ANN IV ' is een duwboot 
van de afmetingen 35 ,— X 1 3 ,-  X 2,80 
m. en is gebouwd naar ontwerp van de 
werf en met verwerking van de ervaringen 
die door de rederij met de reeds bestaande 
duwboten werden opgedaan.
De rom pvorm  is een verdere ontw ikkeling 
van die van de zes drieschroevers, die de 
laatste tijd door ’De Biesbosch-D ordrecht’ 
zijn gebouwd, waarbij speciale aandacht is 
gegeven aan gew ichtsbesparing, gelijklas- 
tige ligging bij verschillende beladings- 
condities en winst in diepgang.
Verder is bij deze nieuwe boot gestreefd 
naar perfectionering van de besturing door 
toepassing van Flappruder naar ontwerp

van Ing. Heinz Hinze, in licentie gebouwd 
door ’De B iesbosch-D ordrecht’, voorde 3 
hoofdroeren.
Als flankingroeren zijn per schroef 2 vrij- 
hangende balansroeren toegepast.
De 3 straalbuizen zijn gebouwd naar eigen 
ontwerp van de werf.

Ter vergroting van de corrosiebestendig- 
heid zijn de com plete binnenm antels van 
de straalbuizen vervaardigd van roestvrij- 
staal.
Ingebouwd in de bodem constructie ter 
plaatse van de m otorkam er zijn huidkoe- 
lers, die zijn opgebouwd uit vierkante 
dikw andige pijp. Op deze wijze ontstaat 
een geheel gesloten zoetkoelwatersysteem  
met wat m inder verlies aan waterverplaat- 
sing dan bij het systeem van losse koelspi- 
raalbundels in een koelbeun, zoals dat 
eveneens veelvuldig wordt toegepast.
Om de balans in de trim ligging te herkrij
gen, dat door de grote gewichten achter 
(als: ankergerei, straalbuizen, stuurma- 
chine) en het deplacem entsverlies van de 
hoge tunnels wordt verstoord, moesten de 
hoofdmotoren ver naar voren worden ge
plaatst.
De indeling van het schip en de plaats en 
indeling van de m otorkam er zijn daardoor 
bepaald.
Om de motoren in hoogte te kunnen on
derbrengen is de m otorkam er doorgetrok
ken tot het niveau van het brugdek, waar
door een goede ruimtelijke werking en 
overzichtelijke indeling werd bereikt.

De voortstuwing
De drie hoofdmotoren zijn van het fabri
kaat Bolnes, type 10D N L 150/600 met 10 
cilinders in lijn, tw eetakt, met oplading. 
Het vermogen van elke motor bedraagt 
maximum continu 1500 PK bij 600

om w ./m in , dat wordt gereduceerd tot 253 
om wentelingen van de schroef door reduc- 
tiekeerkoppelingen fabrikaat Lohm ann & 
Stolterfoht type Navilus GUW 530.
Het totaal verm ogen van 4500 PK maakt 
het mogelijk om met een konvooi van 6 
standaardduwbakken te varen.
De vierblads m angaanbronzen schroeven 
hebben een diam eter van 2050 mm.

Bij de lagering van de schroefassen in de 
asuithouders is gebruik gem aakt van rub
ber staaflagers fabr. Johnson, waarbij op 2 
assen voeringen zijn toegepast van de le
gering Nimonic en op I van de assen, als 
proef, van het materiaal Plasm abond 
C75F.
De uithouderlagers zijn verder voorzien 
van geforceerde w atersm ering, verzorgd 
door een electrisch aangedreven pomp. 
Hoofdm otoren en tandwielkasten zijn star 
opgesteld op gegoten epoxyharsfundaties. 
In het voorste deel van de m otorkam er, op 
hoofddekniveau, werd een afgezonderde 
controlekam er ingericht, waarin het elec
trisch hoofdschakelbord en een algemeen 
controlepaneel werden opgesteld en van 
waaruit de gehele m otorkam er goed te 
overzien is.

De electrische installatie
Voor de voeding van het omvangrijke 
electrische kracht- en lichtnet zijn twee 
generatoraggregaten voorzien, elk be
staande uit een dieselm otor fabrikaat 
M W M , type TD232V8 van 135 PK bij 
1500 t/m in ., gekoppeld aan een draai- 
stroom generator fabrikaat A. van Kaick, 
type DKB 49/125/4TS van 112,5 kVA, 
220/380 V -  50Hz.
Elk van de aggregaten is in staat de volle
dige netbelasting op te nemen. 
Bovendien is een startautom atiek voor-



zien die, hij uitvallen van het d ienstdoende 
aggregaat, het autom atisch starten en in
schakelen van het andere aggregaat te
w eegbrengt, w aarna volgens een voorin
gesteld program m a de verschillende ge
bruikers w eer op het net terugkom en.
Al is dan op deze wijze al een 100% re
serve ingebouw d voor de voeding van de 
e lectrischc stuurm achinepom pen, toch is 
bovendien voor voeding van de hoofd- 
roerstuurm achine een m echanisch aange
dreven reservepom p voorzien, die bij a l
gem een black-out in w erking kom t.
De afstandbediening van de stuurschui- 
ven , die door m iddel van De H oop- 
po tentiom eter besturing plaats vindt, 
w ordt vanuit een batterij gevoed en is bo
vendien gedupliceerd  door een pneum ati
sche noodbediening.

De .stuurhut
Ruim  zicht w ordt geboden op het ver

keersbeeld vanuit de com pact gebouw de 
stuurhut.
Speciale aandacht is gegeven aan de ju iste  
neiging voorover van de ram en, de toe
passing van therm opane glas en van 
ruiten-ontw asem ing.

De besturings- en contro le-organen van de 
duw boot zijn alle sam engebracht binnen 
het bereik van één m an, ingebouw d in 
tw ee lessenaars en een aantal onderdeks 
opgestelde panelen.

V oor gem ak van bediening en voor de 
veiligheid zijn pneum atische o f  electri- 
sche afstandbedieningen voorzien voor de 
b lauw e vlag, de signaalm astklap-inrich- 
ting , de radarm astklapinrichting , de anke- 
lier, de kettingstoppers, de schijnw erpers 
etc.
B ovendien is de m achine-installatie in 
hoofdfuncties bed ienbaar en contro leer

baar vanaf de stuurhuislessenaar.
T er verbetering van het bedieningscom - 
fort en tot behoud van concentratie in de 
zom er is een geheel afzonderlijke aircon- 
d ition ingsinstallatie voor de stuurhut 
voorzien .

De accommodatie
De bem anningsaccom m odatie bestaat uit 
5 éénpersoonshutten  en 4 tw eepersoons
hutten , ingericht op  tw ee dekken.

D rie éénpersoonshutten  zijn u itgerust met 
eigen  to iletru im ten. Een ruim e, luxueus 
uitgevoerde sa lon/m essroom  is voorzien 
op het brugdek.

De kom buis is m odern uitgerust en be
schikt over alle gebruikelijke kook-, bak-, 
koel- en vriesapparatuur.
De accom m odatiedekhuizen zijn geheel 
verend opgesteld op trillingdem pers.
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m.s. ’Dana Anglia’

A new flagship for DFDS Danish Seaways

The latest stage in the developm ent o f  the im portant DFDS 
Danish Seaways route between Harwich and Esbjerg is the intro
duction o f a new 14,000 tons flagship, the m .s. ’D ana A nglia’. 
After being officially nam ed in London by H .R .H . The Duchess 
of G loucester the ’Dana A nglia’ made its first departure with 
fare-paying passengers from Esbjerg on M ay 13. The new ship 
will maintain the daily service between the UK and Denm ark, 
together with m .s. ’Dana R egina’.
Like the ’Dana Regina’, the new flagship has been built by 
Aalborg Shipyard and is a high capacity dual-purpose vessel 
capable o f  accom m odating 1,249 passengers and up to 470 cars 
or a mix o f cars and com m ercial vehicles, trailers, containers, 
etc.
As is custom ary with DFDS Danish Seaw ays’ ships the technical 
features o f the ’Dana A nglia’ conform  to all the latest require
ments. The vessel has been built to the highest standards of 
Bureau Veritas.
The propulsion machinery consists o f  two SEM T Pielstick 
18PC2-5V diesel engines built by Lindholm en m otor Aktiebo- 
lag. Sweden and providing a  total output o f 20,800bhp. Power is 
transmitted to two controllable pitch propellers. The normal ser
vice speed is 21 knots.
Auxiliary engines consist o f three Burm eister and W ain 6S28LH 
units which develop a total o f4 ,5 0 0  bhp. There are two K aM eW a 
bow thrust units each o f 1,000 hp.
The hull form incorporates a bulbous bow and to counteract 
rolling in adverse w eather conditions Denny Brown stabilisers 
are fitted.
The ship is divided in 13 watertight com partm ents and four fire 
zones and these in turn are provided with a large num ber of 
fireproof doors. Salen and W icander fire detection equipm ent is 
fitted and the vessel com plies with Solas 1974 safety regulations. 
Heating and ventilation are maintained through a Semco air- 
conditioning plant. In the passenger cabins the air is changed six 
times an hour and in the public room s it is changed 15 tim es an 
hour.
All operations are bridge-controlled and conform to Bureau Ver
itas autom ation class Aut. O .S . Radio and navigation equipm ent 
installed includes one Decca A C-S1630A 10cm  anti-collision ra
dar, one Decca A C -1626A 3cm anti-collision radar, one Decca 
RM -916A relative m otion radar, D annebrog series 1250 radio 
station, Dannebrog P-2000 autom atic direction finder, Decca 
DP-550 autom atic pilot, Dannebrog digigraph 480 echo sounder, 
Sperry Mk37 gyro com pass and Sperry D oppler SRD301 speed 
log. The bridge, including the wings, is totally enclosed. 
Access to the vehicle deck is by bow and stern ram ps. The former 
is 19ft 8ins (6 .0m ) wide and the latter is 22ft 11 ins (7.0m ) wide. 
Maximum height available is 14 ft 11 ins (4.5m ) and maximum 
axle-load is 13 tonnes. M ovable platform s on the vehicle deck 
enable cars to be accom m odated on two levels. An automatic 
heeling plant keeps the vessel on an even keel when loading or 
unloading heavy vehicles. Facilities are provided for refrigerated 
containers to be plugged into electrical outlets during the cros
sing.
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To avoid any environm ental pollution there are special provisions 
for dealing with kitchen w aste, sewage disposal and waste oil. A 
container housed in a sealed com partm ent takes al I kitchen waste. 
In port this container is transferred by lift to the vehicle deck 
where it can be rem oved for em ptying ashore. A biological plant 
for sewage treatm ent is provided and all toilets are o f  the E lectro

lux vacuum type. An engine room  inciderator deals with waste 
oil.
To speed up the handling o f stores, these are brought on board in 
1 Oft containers and transferred by special lift to the provision 
container room s which are situated aft.
C abins, all with show er and toilet, are provided for 809 passen
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gers. These are all o f a standard design except for 13 superior 
cabins on the Boat Deck. There are two and four-berth couchette 
com partm ents for 440 passengers.
All the public room s are on the R estaurant Deck. The biggest 
space is the Bellevue Lounge seating 382 persons and having 
three bars and a dance floor. There are two restaurants, the 
134-seat Codan Grill offering a  la carte dishes and the 203-seat 
Tivoli providing a table d 'ho te  menu and the Danish ’Cold 
Tabe]’ . In addition there is the 236-seat Scandia Coffee Shop 
cafeteria. Five small dining rooms open o ff the two restaurants, 
these being available for groups or parties and seating from 18 to 
66 persons.
Extending over half the length o f the ship one the port side is an 
arcade, o ff which is the ch ildren’s playroom , the Admiral pub, a 
self-service ’sea shop’ and boutique and, at the aft end, the 
150-seat Com pass Club discotheque and bar.
Near the entrance hall and inform ation office is a special cabin for 
handicapped passengers and also safe-deposit lockers. Further
more there are ladies’ and gentlem en’s sauna baths and a nursery

cabin for m others and babies.
Crew  accom m odation is o f a very high standard and all crew 
m em bers haven specious cabins with show er and toilet. Nearly 
all the crew  have single cabins. Those for sh ip 's  officers and 
other senior crew m em bers are on the Bridge Deck and the 
rem ainder are on the Boat D eck.O n the Bridge Deck are also the 
officers’, crew and duty m esses and off-duty recreational facili
ties w hich include a lounge with a dance floor and bar and a small 
cinem a. On the Boat D eck is the sh ip ’s adm inistration office 
which is divided into three main shipboard departm ents; deck, 
engineering and catering.

m .s. ’Dana A nglia’ particulars:
Gross register tons: approx. 14,000, Length overall: 152.91 m ., 
Length between perpendiculars: 136.50 m .. Breadth moulded: 
23 .70 m ., Depth to car deck: 8 .32 .; Draught: 5 .7 2 ., Speed: 
21.10 knots, Passenger capacity: 1,249 persons, Capacity: 470 
cars or 135 20 ft. T E U ’s, Total num ber o f  crew: 121, Builders: 
A alborg V aerft, A alborg, Denmark.

«>
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Anticipating the problems off offshore structures

by Rick W ilkinson*

A model o f the first research structure sited in Christchurch Bay, on England’s south coast, is 
demonstrated in a small scale wave tank at a London exhibition.

C om paratively  few  experim ental investi
gations have been made into the loading 
upon large scale o r full sized offshore 
structures, but B rita in’s National M ari
tim e Institute (NM I) has played a prom i
nent role in the research done so far. 
A lthough platform s have been located in 
the North Sea for 12 years, little research 
w as carried out in the first eight years. At 
first the com plexity o f  predicting forces on 
a structure in the sea was not fully appre
ciated; it is only relatively recently that 
d ifficulties on som e o f  the earliest plat
form s have alerted the industry to the po 
tential problem s.
Now research is becom ing fairly w ide
spread, but som e o f  the m ost am bitious 
and far reaching projects have been in itia
ted by the N M I, w hose purpose is to deve
lop prediction techniques and to exam ine 
the validity o f  existing design processes.

Just Like The North Sea
W ith these aim s in view  it w as decided to 
design and build a large scale research 
structure and site it offshore in C hrist
church Bay on E ngland’s south coast. The 
bay was selected because o f the sim ilarity 
o f conditions to those in the m iddle o f  the 
North Sea, albeit on a sm aller scale.
The site is open to a long south w esterly 
expanse o f sea that stretches from  the 
W estern A pproaches o f  the English C han
nel, w ith conditions w hich can represent 
in a m atter o f  m onths those experienced by 
the full structures in the North Sea in se
veral years.

The experim ent w as designed to correlate 
recorded environm ental data, the corres
ponding fluid loading in the real env iron
m ent and extrapolations from  model data. 
One urgent need w as to gather inform ation 
on the m echanics o f the seabed and its 
interaction with the structure. T his was 
achieved by m easuring foundation  pres
sures and pore pressures in the underlying 
soil sim ultaneously with those o f  w aves 
and w ave loads.
The structure had a gravity  type base 
w hich spread in the com bined load caused 
by the deadw eight o f  the structure and the 
fluctuating load due to  the w aves, and it 
was sim ilar in m any w ays to the gravity 
concrete structures that were being placed 
in the northern N orth Sea. B ecause the 
C hristchurch Bay structure w as a  w orking 
experim ent in a real environm ent, it w as

im m ersely valuable in validating the re
sults o f tank tests and com puter predic
tions.

Seabed Studies Aided
The structure consisted  o f a m ain cy linder 
11 m  high and 3 m in d iam eter m ounted on 
a concrete base, w hich lay flat on the sea 
bed, and it was sited in 8 ,5 m o f  water. 
Five sleeves around the m ain cylinder 
w ere secured by strain gauged links so that 
w ave loads could be m easured in the hori
zontal plane.
A separate sm aller diam eter cy linder was 
attached to the m ain structure to carry the 
w ave profile m easuring equipm ent, parti
cle velocity sensors and a second set o f  
force m easuring sleeves. It w as envisaged 
that the second cy linder could be replaced 
at intervals by cylinders o f  d ifferent d ia
m eters, so g iving results based on new 
param eters.
P laced in C hristchurch Bay in 1976, the 
structure provided valuable inform ation 
for seabed foundations studies and data 
about w ave, w ind and current loadings. 
But during violent storm s a w ave o f  a 
height expected  only  once in 100 years 
caused the foundation to shift on the seab
ed. W hile no substantial dam age w as do 
ne, w ater got into the electronic equip
m ent and the platform  was lifted and taken

back to base for overhaul.
T he institute is on the point o f  recom m is
sioning the structure for a new  set o f  expe
rim ents. The tow er appears essentially  the 
sam e except that the base section has been 
enlarged so as to reduce the loading on the 
seabed.

Linked to Public Telephone
T he structure, w hich w eighs about 800 
tonnes, will again be located in C hrist
church Bay. The NM I is prepared to  ar
range for the structure to be used by any 
com pany, institute or research body that 
w ants to  test its ow n equipm ent o r to gath
e r  m arine inform ation. T he environm ental 
param eters -  w ind, curren t, w ave height 
and so on -  are know n, so that calibration 
o f equipm ent will be relatively easy.

The structure is equipped w ith data trans
m ission term inals linked to the public 
telephone netw ork so that an organisation 
with devices under test o r calibration can 
d ial into the shore term inal for a research 
report from  anyw here in Europe.

On their ow n behalf NM I researchers are 
follow ing up a new  line o f  experim ents 
w ith the structure, involving the study of

*Editor 'O ffshore Engineer' London
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the farces excited by waves, the enerjty 
fliey ceaGM and how? it is éss^Msd. la 
aifdaa ïhe-y- are stadjÉf aspscls of c«r- 
h m é »  -  a  f i e U  r t f  ^ e a t  a n d  m a e i S a f t  
iaseres* m erfM&we qmatHS wsxMftkk. 
The smscSore * i |  ha*e 3 power supply fed 
by cable from A t A o r and Ae tssttu- 
ssests os band will be raoüatd coaa- 
wwdv. Mach «as teamed from A t first 
experiment whkb. altisoagh cut A « t, 
pmwided in|W(tm n A n tiÉ n  and suc
cessfully filled a gap m she study of

performance of large scale and full size 
offshore structures.

Computer Methods
The institute has «1st» been involved in 
laboratory studies with fluid loading of 
cylinders due to w aves, and w ith the simu
lation of foil scale flow conditions at mo
del scd t. This was p u t of the Christ
church Bay project in that it was necessary 
to identify the varitiorts in flow behaviour 
and to understand the mechanisms on

Geveke’s nieuwbouw in Papendrecht

which they depend to  m ake the best use o f  
the offshore experim ent.
W ave load experim ents on bodies o f  va
rious shapes have also  been curried out a! 
the N M I, using both  model tests and com* 
puter m ethods to  calculate the design 
w avc loads to he expected on large, m ono
lithic fixed structures.
T he institu te 's  research program m e is d e 
signed to anticipate problem s o f  com m er
cial operators in an industry w hich is sub
ject to  particularly  rapid developm ent,

N aast de w erkplaats ligt het geheel ver
nieuw de en  vergrote onderdelenm agazijn 
van 600 n r  w aar een  grote voorraad on 
derdelen (zo 'n  10.000 line items) van alle 
vertegenw oordigde m erken ligt opgesla
gen. G eveke heeft de ulleenvertegen- 
w oordiging voor N ederland van:
-  C aterp illar diesel- en gasm otoren (60 -  
1000 kW ).
-  A lcod iese lm oto ren  (1000 -  3400 kW ).
-  A trflex pneum atische koppelingen en 
rem m en
-  P etübone en G .l .W . zandpom pen.

In het kantoorgebouw  is ccn trainingslo- 
kaal ingericht waar trainingsbijeenkom 
sten kunnen worden gehouden voor 
technisch- en bedienend personeel.

P.A.L.

Op 18 mei 1978 w erden door de burge
m eester van Papendrecht de nieuwe servi- 
cefaciliteiten van G eveke D ivisie M otoren 
te Papendrecht, op een terrein van 10.000 
m 2, officieel geopend. De w erkplaats, 
met een vloeroppervlakte van 2000 m 2, is 
speciaal ingericht voor servicew erkzaam - 
heden en het afleverings-klaarm aken van 
diesel- en gasm otoren. Een totalenergie 
(T .E .) installatie zorgt h ier voor het no 
dige verm ogen.
Geveke beschikt hierm ede over een der 
m odernst ingerichte w erkplaatsen w aar 
hoog gekw alificeerd personeel de grootste 
zorg kan besteden aan de m otoren.
De inrichting van de hal is in overleg  met 
de C aterpillar facility planning en het 
SHV B ouw bureau tot stand gekom en.
De bouw was in handen van de firm a V is
ser & Sm it te Papendrecht m et G .T .I. 
(Groep T echnische Installaties) als onder
aannem er. 2 . De werkplaats.



Is your oil system Feeding Microbes?

by Clare Dover*

It seem s extraordinary that som ething as tiny as a m icroorganism  
can close down a factory, halt an ocean liner o r ground an 
aircraft. But this does happen when m icrobes get loose in an oil 
system and proliferate to block the flow.
A team of research scientists at the D epartm ent o f  M icrobiology 
at U niversity College, C ardiff, W ales, is currently in great de
m and for its specialized know ledge o f m icrobes, their habits and 
how to get rid o f them.
Research m icrobiologist Colin G enner has flown to many parts o f 
the world to stranded ships to sort out problem s o f this type. He 
and his colleagues are also called to factories and act as consult
ants to aviation fuel firms and to m anufacturers o f spezialised 
oils. Much of the m arine side o f their advisory work is carried out 
in the W elsh ports o f C ardiff and N ewport, and the port o f 
Liverpool in northw est England, where they check w hether a 
clean up is necessary before a ship sets out.

Appetising Additives
M r G enner says that increased sophistication in the design of 
specialised oils, through additivies such as anti-rust agents, is 
making them  ’much more appetising’ to the microbes and there
fore much more susceptible to m icrobial failure. M any of the 
additives are biodegradable m aterials -  and regarded by the 
m icrobes as extra food.
The university charges for its consultancy work -  but only 
enough to cover costs. M any a shipow ner has good reason to be 
grateful.
One o f  the first industries to appreciate the problem was machine 
tools. A lm osst all cutting, rolling and grinding tools are cooled 
and lubricated by an em ulsion o f  oil in water and these systems 
are ideal for m icrobial growth in that they consist m ainly o f water 
where the organism s can grow and divide, using the finely 
dispersed droplets o f oil as a source o f carbon and energy. 
Usually a com m on sum p with a capacity o f up to 450 000 litres o f 
em ulsion serves all a factory 's m achine tools.
’W hen m icrobial growth causes such a system  to deteriorate the 
econom ic consequences may be im m ense,’ M r G enner says. The 
organism s remove the em ulsifiers from the system  and the oil 
starts to separate out. Efficiency suffers and cutting tools becom e 
blunt. M icrobial slime blocks the pipes and cooling units becom e 
clogged. Costs tend to soar if the whole em ulsion has to be 
changed; the entire system  has to be sterilised and the factory shut 
for days.

Condensation is to Blame
M icroorganism s cannot grow w ithout w ater, and it would seem a 
sim ple thing to store the oils in water free conditions. How ever, 
in practice it is all but im possible to keep the w ater out. W ith 
aircraft fuel, changes in tem perature and hum idity cause w ater

vapour to condense on the tops and sides of the tanks. The water 
sinks to the bottom  and eventually forms a significant layer. 
Consendation also causes w ater to get into lubricating oils of 
engines, and on ships w ater can leak in from the system which 
cools the pistons. Any leakage goes to the bottom  o f the sump oil. 
A nywhere oil is stored for a period o f tim e is susceptible to 
microbial growths, two exam ples being oil fired central heating 
and the fuel system s o f diesel engines. T he m otor car is safe 
because the engines run at too high a tem perature for the mi
crobes to survive.

Which are the Culprits?
On board ship the activities o f m icrobes have been known to 
cause bearings to overheat so badly that the metal starts to melt 
and the crankshaft seizes up. Apart from the direct dam age, and 
idle cargo ship may cost its owners up to £ 10 000 a day in lost 
trade.
But which organism s are the culprits? On a ship they are most 
likely in the initial stages to be gram  negative bacteria such as 
pseudom onas. Part o f  any investigation involves culturing the 
microbes in order to identify what grows. The fluid is tested with 
a sterile slide o f agar and cultured to give the colonies a chance to 
multiply.
Special dip slides have been developed to identify aerobic bacte
ria, yeasts, fungi, coliform  bacteria and anaerobic bacteria. And 
the Cardiff team is w orking tow ards making tests easier. It also 
investigates to use biocides; in some cases these additives can 
help prevent wear and tear, but in others they can reduce the 
efficiency o f the oil.

Succcs for Biocides
In one recent ship investigation dip slides showed that lubricating 
oil was heavily infected. The oil was thrown away and the engine 
flushed out for 24 hours with a 0 ,5%  solution o f biocide G in oil. 
The flushing oil was then discarded. A fresh 9000 litres o f oil was 
put in the engine and the ship sailed.
Five weeks later infection was detected again. The engines were 
stopped and the oil was given a chance to cool; then a 0,2%  
solution o f  biocide V was added. The trouble was stopped in 
tim e, and three months later there were still no significant mi
croorganism s to be found.
N evertheless, changing 9000 litres o f  oil is costly and M r Genner 
and his team  are investigating techniques to cleanse contam inated 
oil by letting the oil heat up as it passes a heat exchanger so that 
the heat kills the growths. The team hopes to  find the answ ers to 
questions such as; How hot m ust it be? And how long must it stay 
at that tem perature?

* Science correspondent 'Daily E xpress', London
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Non-contact level detector

The sensor/sw itch unit incorporates a solid-state am plifier, a 
steel G eiger-M utler tube and an action-control relay. Its high 
sensitivity can be used in different ways. For exam ple, it can 
detect the interface between m aterials o f different specific gravi
ties or, since the radiation beam can be set to 'fan  o u t' as it passes 
through the vessel, sensors can be placed at the extrem ities o f the 
fan to m onitor high and low levels, using a single radiation 
source. Fig 3A shows a simple single-level indicator; 3B an upper 
and low er level m onitor; 3C a fan-shaped beam arrangem ent; 3D 
a multi level-detector incorporating two fan-shaped beam s, 
which could be used, for exam ple, to indicate a num ber o f fixed 
levels, to start or stop a pum p autom atically at pre-set levels and 
to sound an alarm  should abnorm ally high or low levels be 
reached.

A level detector which requires no contct with the vessel’s con
tents and is im m une to vibration, has been developed by A. M. 
Lock & C o. Ltd. o f O ldham , Lancashire, England. The signal 
source is a small radioactive pellet with a 25-year functional life. 
The system , known as the Lock Radswitch (Fig. 1) has two basic 
com ponents -  the radiation source (A) and a sensor/sw itch unit 
(B). From the source, a beam  o f known intensity is directed 
through one wall o f the containm ent vessel and is detected by the 
sensor, which is placed outside the opposite wall (see Fig. 2). 
Interruption o f the beam by the rising content level in the vesssel 
weakens the signal, causing the switch to initiate appropriate 
a c tio n -e .g . light a lam p, sound an alarm or stop the flow. Should 
the content level subsequently fall below the beam , the signal 
strength will increase, and this again will be indicated.
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Safe radiation source
Because o f the sensitivity o f the detector, only the minimum 
radioactivity is needed to  energise the system. The source is a 
Caesium  137 isotope pellet, which is sealed into a stainless steel 
capsule, then em bedded in lead inside a heavy steel or cast iron 
case. Emission is only possible through a hole in the front o f  the 
case, which can be blocked by a roating lead-filled shutter. The 
shutter may be manually or pneum atically operated and can be 
interlocked, as necessary, with other safety m echanism s such as 
access doors. Since the steel casing is sealed, the lead shielding is 
contained within it, and rem ains so even if melted in a plant fire.

Fig 3

The non-contact, non-m oving nature o f  the level detector, cop- 
pled with the radiation principle o f operation, m eans that the 
Lock Radsw itch is unaffected by the consistency o f  the material 
being m onitored, or by its tem perature o r other vessel conditions. 
Typical uses are level indication o f cupola charges; o f  liquids in 
reactions vessels (e.g . resin kettles); o f aggregate, grain, m ine
rals, slurriers. etc. in bunkers and hoppers; o r o f  dust in dust 
precipitators. A particular feature is that installation can be made 
on any existing vessel, indoor or outdoor, w ithout affecting the 
integrity o f  the vessel in any way.



A  NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
^  TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 

(Netherlands Society of Marine Technologists)

Verenigingsnieuws

AFDELING ROTTERDAM

I)e lezing van IK mei 197K
Om  20 .0 0  uur heette de heer ir. J. N. 
Joustra nam ens het bestuur van de R otter
dam se afdeling van de N ederlandse V er
eniging van T echnici op Scheepvaartge
bied, de leden en in troducé’s van de N e
derlandse afdeling  van het Institute o f  M a
rine E ngineers, hartelijk w elkom  op deze 
gezam enlijke b ijeenkom st, welke werd 
bezocht door 65 personen. Een bijzonder 
woord van w elkom  gold u iteraard de spre
ker van die avond, de heer D. E. V. W at- 
son. Senior P roject E ngineer van Babcock 
and W ilcox te L onden , die deze avond zijn 
voordracht over ’M arine Steain P ropul
sion and  the F lu id ised  B ed ’, kw am  pre
senteren.
Na dit w elkom  g a f de heer Joustra de lei
ding in handen van de heer J. W . H illers, 
de voorzitter van de N ederlandse afdeling 
van het IM E. welke de spreker van deze 
avond had uitgenodigd.
De heer W atson die h ierna zijn inleiding 
hield, behandelde vóór de pauze het prin
cipe van de Fluidised Bed C om bustion , 
zoals dit thans door Babcock and W ilcox 
in G root Brittannië op zijn praktische toe
pasbaarheid  w ordt getoetst in een ketel- 
installatie , die thans m eer dan 5000 be- 
drijfsuren heeft gem aakt. Aan de hand van 
diverse d ia ’s en een film  konden de aan 
w ezigen zich een beeld vorm en van deze 
verbrandingsm ethode, w elke in de toe
kom st, m et nam e bij de verbranding van 
steenkool, grote m ogelijkheden zal bie
den , door de veel grotere zuiverheid van 
de afvoergassen bij dit verbrandingspro
cédé.
N a de pauze belichtte de heer W atson de 
m ogelijkheden van de Fluidised Bed V er
branding voor toepassingen aan boord van 
schepen ten behoeve van de voortstuw ing 
en /o f  energ ievoorzien ing . Hierbij valt te 
denken aan een com binatie  met de oliege- 
stookte ketel, terw ijl ook een com binatie 
m et een d ieselm otor voor het hulpstoom - 
verm ogen m ogelijk is.
Aan de d iscussie , w aarbij de spreker werd 
geassisteerd  door de heer H odgkin van 
Babcock & W ilcox, werd deelgenom en 
door de heren C oolegem . W esselo . D onk,

H okken, S tuart M itchell, Van den Berg, 
M aasson en ook door de d iscussieleider, 
de heer H illers.
De avond werd te 22 .30  uur besloten met 
een woord van dank aan de spreker door 
de heer H illers die ook de NVTS bedankte 
voor de verleende facilite iten  voor deze 
avond.
De heer Joustra w enste tenslotte een ieder 
wel thuis en aangezien dit de laatste lezing 
van het seizoen w as, een prettige vakan
tie.
De tekst van de lezing zal t .z .t.  in Schip en 
W erf w orden gepubliceerd.

Ballotage

De volgende heren zijn voor het G E 
W O O N L ID M AA TSC H A P  voorgedragen 
aan de B allotage-C om m issie:

ing. J. F. BO ERM AN S 
C hef T ekenkam er W erktuigbouw  N ederl. 
Dok- en S cheepsbouw  M ij., A m sterdam  
Fuutstraat 20, Landsm eer 
V oorgesteld door ir. J. W . Brand

W. A. BROERS
A fgest. H ogere Zeevaartschool voor 
Scheepsw erktuigk und igen , A m sterdam , 
H TS-structuur; scheepsw erktuigkundige 
W agenborg Scheepvaart B .V . Denne- 
straat 66 , Zaandam  
V oorgesteld door J. den A rend

G . K. CLEW 1TS
A fgest. M TS afd. W erktuigbouw kunde; 
Sous-C hef T ekenkam er V erolm e M achi
nefabriek
Jhr. Savornin Lohm anstraat 4 9 , R idder
kerk
V oorgesteld  door Ph. A. V erhage

ing. G . J. ED ELIN G  
M edew erker Zw aar-zeetransport W ijs
m uller, IJm uiden 
O paalstraat 18, Leiden 
V oorgesteld door S. de Nobel

F. H. F. DE HAAS
A fgest. H ogere Zeevaartschool voor 
Scheepsw erk tu igkundigen , A m sterdam , 
H TS-structuur; Scheepsw erktuigkundige 
N edlloyd R ederijdiensten B .V ., R otter
dam

Sm aragdstraat 47 , G roningen 
V oorgesteld door J. den Arend

C hr. HEERES
O ud-H oofdw erktuigkundige (m et d i
plom a C2) Shell Tankers B .V .; Lid Exa
m encom m issie Z eevaartd ip lom a’s 
Laan van M uijs 4 0 , Heiloo 
V oorgesteld door Z. Hoek

M. KREM ER
A fgest. Hogere Zeevaartschool voor 
Scheepsw erk tu igkundigen , A m sterdam , 
H TS-structuur; Scheepsw erktuigkundige 
N edlloyd Rederijdiensten B .V .. R otter
dam
A chter 't Vosje 24 , 1381 XH W eesp 
V oorgesteld door S. J. K uiper

Ir. Th. J. H. VAN LA ER , e.i. 
C om m ercieel en Technisch ingenieur Ro
tor, Ei bergen 
W eidew eg 12, H engelo 
V oorgesteld door ing. F. N. N ooteboom

R. LEEG W A TER
A fgest. H ogere Zeevaartshool voor 
Scheepsw erk tu igkundigen , A m sterdam , 
H TS-structuur; S cheepsw erktuigkundige 
N .V . S toom vaartm aatschappij ’O ostzee’, 
A m sterdam
P. Pzn. K roonstraat I, W est-G raftdijk 
V oorgesteld door J. den Arend

W . C. PLA N K EN
O ud-S cheepsw erktuigkundige (m et d i
plom a B2); Sales M anager Div. M arine 
Engineering V erolm e M ach. Fabriek, 
R otterdam , G raaf W illem laan 33, Hen- 
drik-Ido-A m bacht
V oorgesteld door ir. L. van der Tas. 

ing. J. E. PO O T
C hef T echnische Service voor Industrie en 
Scheepvaart Shell N ederland V erkoop
m aatschappij B .V ., Rotterdam  
M olijnstraat 28 , 2023 JB Haarlem  
V oorgesteld door P. A. Luikenaar

Ing. A. R O SD O R FF 
Scheeps- en W erktuigbouw kundig  expert 
bij A. J. J. van den Andel B .V ., A m ster
dam
Proostdijstraat 25, M ijdrecht 
V oorgesteld door ir. A . M. Poot



E. R O U W
Oud-Hoofdw erktuigkundige (mei diplo
ma C) Shell Tankers B .V .,
Lid Exam encom m issie zeevaartdiplom a’s 
Groot Veldsweer 93, 3371 CC Hardinx- 
veld-Giessendam 
Voorgesteld door Z. Hoek

J. SANTEM A
Scheepswerktuigkundige (met diplom a 
C2) HAL, Rotterdam 
Foudering 2, W arga (Fr.)
Voorgesteld door S. J. Kuiper

J. Chr. C. SM IT
Directeur Van der G iessen/de Noord M a
ritime Services Division 
Vijverhof 38, Alblasserdam 
Voorgesteld door Prof. ir. J . H. Kriete- 
meijer

Ch. H. WILS
Oud-Scheepswerktuigkundige (met di
ploma C); Service-inspecteur afdeling 
Rotterdam -W erkspoor-D iesel, Rotterdam 
Octant 125, Dordrecht 
Voorgesteld door ing. H. H. van Stralen

P. M. N. ZANDEE
Scheepswerktuigkundige (met diplom a C) 
Kon. N edlloyd B.V.
Pr. M auritssingel 84 b, 3043 PJ Rotter
dam
Voorgesteld door F. J. Odijk 

Voorgedragen als JU N IO R-LID:

E. J. H. SM IT
Studerende a .d . HTS Dordrecht, afd. 
Scheepsbouwkunde 
W ijnstraat 135, Dordrecht 
Voorgesteld door ir. H. Janssen

H. J. M. VISSER
Studerende a .d . HTS D ordrecht, afd. 
Scheepsbouwkunde 
Vleeshouwerstraat 58, Dordrecht 
Voorgesteld door ir. H. Janssen

Eventuele bezw aren, schriftelijk, binnen 
14 dagen aan het A lgem een secretariaat 
van de NVTS, Heem raadssingel 193, 
3023 CB Rotterdam .

Personalia

J. M. Graaf van Limburg Stierum t
Op 13 mei 1978 overleed te O lst op 61- 
jarige leeftijd de heer J. M. G raaf van 
Limburg Stierum.
Hij was een goede bekende in Rotter
dam se rederskringen en gedurende 9 jaar 
lid van de Vereniging.

1

P. Vliegenthart
Tijdens een receptie op 24 mei j.1. nam de 
heer P. V liegenthart. Scheepsbouw kun
dige bij Shell Tankers B.V . te Rotterdam , 
afscheid van vele m edewerkers en vrien
den wegens het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd.

Ir. O. J. van der Vorm s.i.
Met ingang van 1 maart 1978 werd de heer 
ir. O. J. van der Vorm benoem d tot direc
teur van B oele’s Scheepsw erven en M a
chinefabriek B.V . te Bolnes.
Naast de normale directeursfuncties is de 
heer Van der Vorm m eer in het bijzonder 
belast met het sociale beleid en het produc- 
tiebeleid.

Tewaterlatingen

Incotrans containerschip
Op de N .D .S . M -w erf te Am sterdam  werd 
op 20 mei ’78 het eerste van de twee door 
Incotrans bij R .S .V . bestelde nieuwbouw- 
schepen te water gelaten.
Het schip zal nadat het afgebouwd is offi
cieel gedoopt worden.
De belangrijkste karakteristieken zijn: 
Capaciteit: 1417 container eenheden
(Teu’s); lengte: 203 m; breedte: 30,5 m; 
diepgang: 10,5 m; snelheid: 21 kn.; voort
stuwing: S chelde/S u lzerM otor9  RN D /90 
M; vermogen: 30.150 BHD.
De beide nieuwbouwschepen van Inco
trans zullen worden ingezet op het 
N oord-A m erikaanse vaargebied.

’Amigo Fortuna’
Op 12 mei 1978 is van Scheepsw erf Gebr. 
Suurmeijer B.V. te Foxhol, een tot de 
’N ESC O S’ Scheepsbouw com binatie 
B.V. behorende w erf, te w ater gelaten het 
m .s. ’Am igo F ortuna '.
Het schip is van he type shelterdekschip 
beneden 1400 BRT.
De hoofdafm etingen en belangrijkste ge
gevens zijn als volgt:
Lengte o .a. 79 .80 m , lengte 1.1. 72 .50  m, 
grootste breedte over spanten 13.00 m, 
holte 7 .50 /5 .30  m, diepgang tot zom er- 
merk 5.17 m, draagverm ogen zom erm erk 
zeew ater 2575 ton, ruim inhoud grain
150.000 cub .ft.. dieselolie 220 ton, wa- 
terballast 600 ton, drinkw ater 25 ton. 
Voortstuwing: MaK type 8Mu 452 AK, 8 
cilinder, 1800 pk/375 rpm.

De bediening van de hoofdm otor ge
schiedt op de brug, volgens eisen voor 
onbem ande m achinekam er.
Klasse: Bureau Veritas I.3 /3E  «fideep sea 
Glacé HE

Deense Scheepvaartinspectie.
2 H ulpm otoren 120 PK D eutz, elk met een 
95 kVA dynam o.
I hulpm otor 41 PK Deutz, met een 30 
kVA dynam o.
1 hydraulische ankerlier voor 36 mm ket
ting met 2 spilkoppen, 1 hydraulische 
kaapstander 3 ton.
M acG regor stalen luiken, systeem 
's in g le -p u ir  op shelterdek.
2 Masten: m iddenm ast met 15 t SW L -  3 t 
SW L laadboom , voorm ast met 3 t SW L 
laadboom.
Licht- en krachtinstallatie 220 resp. 380 
Volt AC.
E lectrisch-hydraulische Svendborg stuur- 
machine.
Echolood, radiotelefonie, radar, richting- 
zoeker, autopilot, gurokom pas en VHF.

Proeftochten

’Al-Hamra'
Op 9 en 10 mei 1978 heeft met goed ge
volg proefgevaren de cutterzuiger ’Al- 
H am ra ', bouw num m er CO 899 van
l.H .C . Verschure B .V . te A m sterdam , 
bestem d voor Abu Dhabi National Oil 
Com pany te Abu Dhabi. 
H oofdafm etingen zijn: lengte: 70. (X) m; 
breedte: 18.00 m: holte: 4 .70  m.
In dit schip worden de volgende motoren 
voor de baggerinstallatie geïnstalleerd: 2 
4-tact M irrlees motoren van het type 
KM 6M ajor met een verm ogen van 3330 
pk bij 600 om w ./m in.
1 4-tact M irrlees m otor van het type 
KM 8M ajor met een verm ogen van 4770 
pk bij 600 om w ./m in.
1 Blackstone m otor van het type ESL 6 
met een verm ogen van 775 pk bij 1000 
om w ./m in.
De cutterzuiger is gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: I 
3/3«i>Drague - Haute Mer.

Verkochte schepen

’Vega’
Via bem iddeling van Supervision Ship- 
ping & Trading C om pany, Rotterdam , is 
het m .s. 'V ega ', toebehorend aan L. Da- 
vids Scheepvaart B .V . te Delfzijl, ver
kocht naar L ibanon, gebouw d in 1963 bij 
de A rnhem se Scheepsbouw , open- 
shelterdeck type, 1.275 tons draagverm o
gen en uitgerust met een 1.200 pk Deutz 
hoofdm otor.
De overdracht heeft inmiddels plaatsge
vonden en het schip is herdoopt in 'C edar  
G lory' met thuishaven Beirut.
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Technische informatie

Industriële lijmen
Viba N .V ., Den Haag heelt een geheel 
nieuwe N ederlandstalige brochure uitge
geven om trent het program m a industriële 
cyanoacrylaat-lijm en van Loetite.
De brochure gee lt eerst algem ene infor
m atie over de vele m ogelijkheden en 
voordelen van de/.e snelle lijmen, gaat in 
op de w erking van de lijmen en geeft aan 
hoe de ju is te  lijmen te kiezen. 
A chtereenvolgens w orden dan de ver
schillende produkten van L octite behan
deld: universele lijmen; lijmen voor rub
ber, m etaal, kunststoffen , poreus en onre
gelm atig  gevorm d m ateriaal; cyanoacryla- 
ten voor lijmen zonder bloom ing en voor 
het lijmen na m ontage.
T elkens wordt beschreven wat de m oge
lijkheden zijn van de besproken lijm soor
ten en worden richtlijnen gegeven voor de 
voorbehandeling en de verw erking.
In overzichtelijke tabellen worden de ka
rakteristieke eigenschappen van de lijmen 
gegeven.
Tot besluit w ordt inform atie verstrekt over 
de Loctite activatoren en reinig ingsm idde
len en de verkrijgbare doseerapparatuur. 
De brochure telt 28 pag ina 's  en geeft in 
talloze fo to’s toepassingsvoorbeelden uit 
de praktijk.
T evens heeft V iba een als w andkaart uit
gevoerde keuzetabel uitgegeven, met be
hulp w aarvan men op snelle wijze een 
ju is te  keuze kan m aken uit het program m a 
borg-, lijm- en afdichtingsprodukten van 
Loctite.
O p deze N ederlandstalige w andkaart 
w orden 21 produkten genoem d. Het betreft 
produkten voor het borgen van cylindri- 
sehe verbindingen en schroefdraad ver
bindingen; lijmen voor m etaal, rubber, 
kunststo f, glas en z .; afdichtingsm iddelen  
voor fittingen, pijpen en vlakke verbin
dingen.
T elkens w ordt het probleem  d .m .v . een 
doorsneetekening, een praktijkfoto en een 
korte om schrijving duidelijk w eergege
ven. V erder w orden enkele karakteris
tieke w aarden gegeven (afschuifsterkte, 
treksterk te, v iscositeit, speling enz.) en 
uiteraard  de naam  en het num m er van het 
toe te passen Loctite produkt.
De w andkaart is stevig  geplastificeerd  en 
eenvoudig  in drie m aal A4 te vouw en. 
N adere inlichtingen: V iba N .V ., postbus 
29801 Den Haag; tel. 070-469650.

Diversen

Tech-Transfair '78
T ech-T ransfair, de eerste internationale

beurs voor T echnologie-overdrach t, die 
van 8 tot en met 12 mei 1978 in het Bea- 
trixgebouw  van de Jaarbeurs te U trecht 
p laatsvond, heeft goede resultaten ge
boekt.
45 aanbieders van technologie met een 
veelvoud van projekten. afkom stig  uit alle 
w erelddelen hebben ter beurze goede za
ken gedaan en nieuw e kontakten gelegd. 
U naniem  waren zij vol lof over de kw ali
teit van het internationaal bezoek en de 
opzet en organisatie van de beurs.
Ook de ontw ikkelingslanden hebben ter 
beurze goede zaken gedaan. Met name 
India heeft op T ech-T ransfair een grote 
verscheidenheid aan technologie-projek- 
ten kunnen verhandelen.
De volgende T ech-T ransfair zal in mei 
1980 plaatsvinden en eveneens doo r de 
K oninklijke N ederlandse Jaarbeurs w or
den georganiseerd.

Rapport scheepsbouw noord
De leden van de T w eede K am er de heren 
Spieker en V an der Hek (beiden PvdA) 
hebben aan de M inister van Econom ische 
Zaken op 10 april 1978 de volgende schrif
telijke vragen gesteld.
1. Heeft de M inister kennis genom en van 
het rapport herstructureringsonderzoek 
scheepsbouw  noord*, u itgebracht door 
het organisatiebureau Van der T orn & Bu- 
ningh?
2. Is het w aar, dat de overheid voor de 
financiering van dit onderzoek  ƒ  350 .000  
beschikbaar heeft gesteld?
3. Is het de M inister bekend , dat de bij dit 
rapport behorende bijlagen 15 en 16 uit
sluitend aan een aantal d irecties van 
noordelijke scheepsw erven zijn verstrekt?
4. Is de M inister niet van m ening dat, o .a . 
gezien het feit dat de overheid  dit onder
zoek heeft gefinancieerd , ook de w erkne
m ersvertegenw oordigers in w erfcom m is- 
sie 5 m oeten beschikken over genoem de 
bijlagen?
5. Isde  M inister bereid  te bevorderen , dat 
bijlagen alsnog op korte term ijn aan deze 
w erknem ersvertegenw oordigers w orden 
toegezonden?
De M inister van E conom ische Z aken , drs.
G. M. V. van A ardenne, heeft deze vra
gen als volgt beantw oord.
1. Ja.
2. Ja , dat w il zeggen in deze orde van 
grootte.
3 ,4 ,5 .  De bedoelde bijlagen 15 en 16 zijn 
ook ter vertrouw elijke kennisnem ing aan 
de betrokken vertegenw oordigers van de 
w erknem ersorganisaties toegezonden.

* Z ie Schip en W erf no. 8 dd 14-4-'78 . 
blz. 222-224.

V ertrouw elijk, om dat het hier inform atie 
over individuele bedrijven betreft.

Regering verlengt steunmaatregelen 
zeescheepvaart
De regering heeft besloten de investe
ringssteun aan de N ederlandse zeescheep
vaart. die van I ju li 1976 tot 1 ju li 1978 
geldt, voor tw ee ja a r  voort te zetten . De 
m inisters van V erkeer en W aterstaat, 
Econom ische Zaken en Sociale Zaken 
hebben dit aan de Tw eede K am er m eege
deeld.

In het kader van de W et Investerings R e
kening zal bij het laten bouw en van een 
schip een investeringsbijdrage w orden 
verleend van 15%. N aast deze investe
ringsbijdrage kom t er een bijzondere in- 
vesteringsprem ie van 5 ,5%  uit te keren in 
v ijfjaarlijk se  term ijnen van 1,1% . De in- 
vesteringsprem ies w orden verleend voor 
de bouw van grote en kleine handelsvaart- 
schepen, zeesleepboten, zeegaand ber- 
gingsm ateriaal, v issersschepen en zee
gaande bagger- en offshore-vaartu igen. 
Deze bijzondere steunregeling is in de eer
ste plaats opgezet om de herstructurering 
van de N ederlandse v loot, w aarm ee in 
1976 is begonnen, te bevorderen en er 
voor te zorgen dat schepen zoveel m oge
lijk met N ederlanders w orden bem and en 
zo m ogelijk op N ederlandse w erven g e
bouw d.
O m dat de m oeilijke positie van de N eder
landse scheepvaart niet alleen is te verbe
teren m et investeringssteun w illen de m i
nisters nagaan welke verdere rationalise
ring  m ogelijk is bij de explo ita tie van zee
schepen. Zij w illen dit onderzoeken in 
sam enw erking met w erknem ers en w erk
gevers.
Tenslotte w illen de m inisters m aatregelen 
nem en om de m aritiem e kennis in N eder
land verder uit te breiden en te verdiepen. 
De steun aan de zeescheepvaart w ordt 
voortgezet om dat de m et het zogenaam de 
M aritiem e Plan beoogde structuurverbete
ring en m odernisering van de vloot nog 
niet is gerealiseerd , met nam e in de grote 
handelsvaart. O verigens heeft het M ari
tiem e Plan w el geleid tot een aanzienlijke 
stroom  van investeringen. O vereenkom 
stig de ram ingen w as hierm ee een bedrag 
gem oeid van drie m iljard gulden.
V oor de grote handelsvaart was een be
drag geraam d van 1,7 m iljard  gulden. In 
w erkelijkheid w erd ech ter nog m aar 1 m il
ja rd  geïnvesteerd , w at waarschijnlijk voor 
een belangrijk deel te wijten is aan de 
ongunstige m arktverw achtingen.
H et totaal geregistreerde tonnage in de 
grote handelsvaart nam  vergeleken m et
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1975 zelfs nog iets af. De gem iddelde 
leeftijd van de schepen -  circa 13 jaa r -  
steekt hier nog zeer ongunstig a f  tegen de 
gemiddelde leeftijd -  rond de 7 jaa r -  van 
de vloten van som m ige andere Europese 
scheepvaartlanden.
De kleine handelsvaart heeft de verw ach
tingen ver overtroffen. In het M aritiem e 
Plan was ongeveer 300 miljoen gulden 
geraamd m aar in w erkelijkheid beliepen 
de investeringen hier ongeveer 1 miljard 
gulden. Een groot aantal verouderde 
kleine en slecht te exploiteren schepen 
konden dan ook w orden vervangen door 
grotere en m odernere schepen.
De rendem entspositie van de N ederlandse 
zeeschepen is in de afgelopen tw ee jaa r 
niet verbeterd. H et vrachtenpeil is de laat
ste tijd nog verder verslechterd en het kos- 
tenpeil is gestegen.
Voor de N ederlandse scheepsbouw  heeft 
het M aritiem e Plan redelijk aan de ver
wachtingen voldaan. Van de nieuwe 
schepen w aarvoor een investeringsprem ie 
werd verleend, is 93%  met een w aarde van 
ongeveer 2,25 m iljard gulden in N eder
land besteld. Het overgrote deel van de 
werven w erkt nu aan opdrachten van na
tionale reders. O verigens is de situatie op 
de werven som berder dan ooit, aldus de 
nota.

4th Lips Propeller Symposium 1979
Lips Propeller W orks, D runen, H olland, 
are organizing their fourth Propeller S ym 
posium to be held at E indhoven, H olland, 
on 24 and 25 M ay, 1979.
The central them e o f  this sym posium  is: 
’R ecent developm ent in research on ship 
propulsion’ .
Ten papers will be presented by authors 
from various countries.
Further details are available from: Lips 
Sym posium  C om m ittee, L ips B .V ., P .O . 
Box 6, 5150 BB D runen, Holland.

Sale and purchase activity boost
’Favourable reaction’ in the ship sale and 
purchase m arket is w elcom ed in the latest 
report from  London shipbrokers Eggar 
Forrester follow ing the unexpected mid- 
April rise in freight rates.
Serious interest in bulkcarriers has been 
m aintained and charterback deals have 
tended to becom e easier. C onventional 
shelterdeckers are bought and sold in large 
num bers.
Eggar Forrester decline to be draw n on a 
firm forecast o f  future developm ents. 
Their report points out that the freight rate 
im provem ent is very much grain-led, 
more evident in the A tlantic sector and 
unlikely to be sustained by grain transpor

tation alone.
I f  resum ption o f  industrial activity and 
pursuit o f  higher growth levels in the 
world econom y soon necessitate large 
m ovem ents o f ore, coal and even o il, there 
will be the m akings o f  a recovery in ship
ping.

UK yards have 130 ships on order
During the first quarter o f  1978, yards in 
the British Shipbuilders group com pleted 
13 ships totalling 154,468 tonnes gross. 
In the same period, orders were placed for 
nine new ships totalling 75 ,290  tonnes 
gross and valued at £ 59.7 m illion. Six of 
the vessels o f  72 ,000 tons gross w ere for 
overseas registration. Six naval vessels 
worth £ 153 m illion were also booked. 
British Shipbuilders report that at M arch 
31, 1978, its total m erchant ship order 
book stood at 130 ships o f  1 ,461,920 ton
nes gross valued at £ 814 m. O f this, 59 
ships o f  733,208 tonnes gross were for 
overseas registration.
The state-owned shipbuilding group says 
the present rate o f ordering is only about 
one-quarter o f  what is needed to  fully oc
cupy its capacity . The orders do, how 
ever, reflect the continuing w orldwide 
shortage o f  new  contracts.

Research and development programme 
to fight oil pollution
A four year research and developm ent 
program m e covering many projects aim ed 
at fighting oil pollution, im proving exist
ing technology and furthering em ergency 
contingency developm ent has been 
proposed by the Norw egian governm ent. 
The board in charge o f the 50 m illion 
NOK program m e will be responsible to 
the M inistry o f  Environm ent.
Research and developm ent w ork already 
in progress as a result o f the Storting pro
posal o f  1976 is to  continue and this pro
gram m e is also a follow -up o f  the G over
nm ent’s long-term  program m e for 1978- 
81. The econom ic fram ew ork will be de
term ined in connection with the annual 
budgets and be dependent on the results 
obtained from the various projects. An 
additional boost o f  4 .6  m illion NOK is 
proposed for the annual state budget, ad
ded to which the oil com panies willing to 
participate in the financing o f  certain pro
jects will offer donations.
O f the 50 million N O K , som e 22 million 
NOK could well be em ployed in the deve
lopm ent o f oil protection equipm ent. A c
cording to  the D evelopm ent Fund, ap
proxim ately eight million NOK o f this ap
plies to those projects already in hand. 
T he program m e is also  to o ffer support to

industrial com panies and other institutions 
tow ards the developm ent o f equipm ent. It 
also includes projects concerned with oil 
pollution from  continental shelf activities 
and ships. The oil com panies have agreed 
to pay half o f  the research program m e 
relating to m arine oil pollution: the re
search com m ittee have suggested 18 top 
priority projects in this field.
Suggestions from  the State Pollution In
spectorate and the Shipping D irectorate 
are directed tow ards the treatm ent o f  oil 
slicks in coastal territorial w aters.
The M inistry o f  the E nvironm ent em pha
sizes that all the proposals recom m ended 
are very much in accordance with present 
research tasks at hom e and abroad.

British shipping
Britain has the w orld’s biggest refrigera
ted cargo fleet, the second largest gas car
rier fleet and the w orld’s third biggest fleet 
o f chem ical carriers. The country is also a 
leader in world container shipping.
These are som e o f  the latest statistics con
tained in ’Facts and Figures 1978’ 
published this m onth by the General 
Council o f  British Shipping, the national 
association o f  British shipowners.
The U K ’s refrigerated fleet has a capacity 
o f nearly 1.94 m illion cubic m etres, 
nearly three tim es the size o f  its nearest 
rival, and representing more than 20 per 
cent o f  total world capacity.
The gas carricrfleet totals 808,227 tonnes 
deadw eight, and the chem ical carriers 
266.379 tonnes.
In 1976, the last year for which figures are 
available, UK ships carried 55 per cent of 
B ritain’s seaborne exports and 46 per cent 
by value o f its imports.
T he m ercantile fleet, which hit a peak o f 
53 million tonnes in 1976, fell back at 
m id -1977 to 50.7  m illion tonnes. This was 
still 66 per cent bigger than the 30 .2  m il
lion tonnes o f  1967.
D esprite a drop in capital expenditure to 
£ 393 million in 1976, reflecting the sur
plus in world shipping, British ow ners in
vested over £ 4 ,100  m illion in new  ton
nage and facilities in the ten years to 1976. 
Last year, 77 per cent o f  new  orders by 
British shipow ners were placed in UK 
yards com pared with 40 per cent in 1976. 
’Facts and F igures’ also says that UK 
ow ned and registered ships are am ong the 
coun try ’s biggest ’invisible’ earners. 
T heir gross earnings in 1976 am ounted to 
nearly £ 2 ,500  m illion. Their contribution 
to the balance o f  paym ents in net direct 
foreign exchange earnings was £ 1,014 
m illion, and they also accounted for gross
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im port savings o f  £ 478 million.
O ver the five years to 1976, based on total 
tonnage lost, the safety record o f British 
ships was three tim es better than the world 
average.
British shipping com panies em ploy about
78 ,000  UK nationals afloat and directly or 
indirectly provide em ploym ent for many 
thousands more ashore.

Seatrade Academy, Cambridge
The Seatrade Academ y has been 
established to provide com prehensive and 
advanced m anagem ent training program 
m es for people involved directly or indi
rectly in the sea transportation industry. 
Its headquarters will be in C am bridge, 
England w here, with the introduction o f  a 
series o f  short and highly intensive pro
gram m es entitled 'T he Cam bridge C our
se s’, researchers, academ ics, m anagers 
and top businessm en -  all experts in their 
particular fields -  will be brought together 
to  conduct a co-ordinated program m e of 
lectures, discussions and case studies. The 
num ber of participants in each course is 
lim ited so that individuals can obtain 
m axim um  benefit from total involvement. 
The language will be English.
The first course for 1978, 'A natom y of 
S h ipp ing ', will be held at Pembroke C ol
lege beginning Septem ber 3rd. This 
two-week course will exam ine in detail 
the various elem ents which together make 
up the business o f shipping. It is designed 
for those whose experience has been con
fined to a specific area o f activity and who 
wish to broaden their understanding o f the 
industry, for those w hose business sup
plies or services the shipping industry and 
for recent recruits to  the business o f sea 
transportation.
Follow ing this tw o-w eek general intro
duction, the A cadem y com es to grips with 
a num ber o f subjects o f  specific interest. 
These are:
-  T h e  Econom ics o f  B unkering’ -  5 to 11 
Novem ber;
-  'Insurance and Law in Shipping Practi
ce ' -  27 N ovem ber to  3 December;
-  'Forecasting T echniques' -  3 to 10 De
cem ber.

The 1978 C am bridge C ourses are all resi
dential in specially chosen centres each 
providing lecture room s, accom m odation, 
dining facilities and leisure areas. They 
w ill be guided by a course leader chosen 
for his experience in the subject o f  the 
particular course he will lead.

Course leaders will call upon various spe
cialists to deliver lectures, organise case 
studies and oversee syndicate work. Tim e 
will be allow ed for face-to-face discus
sions with lecturers and invited guests, 
both during the formal hours of the course 
and in the more relaxed periods at the 
close o f  each day 's  session.
A brochure is available from: Seatrade 
A cadem y, 90 Hills Road, Cam bridge CB2 
ILQ, England.

Aker completes work on record con
crete platform
The Norw egian A ker G roup recently 
com pleted w ork on one of its m ajor pro
jects , the Corm orant 'A ' platform  for the 
British sector o f  the North Sea. This plat
form which is one o f  the largest concrete 
platform s ever built was towed out to her 
British m ooring last week. It will act as a 
booster/gathering station for the North 
Sea fields o f  the UK sector, including 
Brent, Hutton and Dunlin, in addition to 
being a drilling and production platform 
for the Corm orant field. This is the second 
concrete platform  on which Aker has 
com pleted work based on com ponents 
constructed outside Norway. The first was 
the Dunlin ’A ’ platform which was like
wise com pleted at Stord and the third will 
be Brent ’C  which is now moving into 
place after initial work at Stavanger.

The importance of foreign registration 
in shipping
The possibility o f operating Norwegian 
ships under foreign ensigns can have con
siderable im portance for the econom y o f 
Norwegian shipping. The M anaging Di
rector o f the N orwegian Shipow ners As
sociation. Mr. David Vikeiren states that 
there is no doubt that it would be more 
econom ical to  operate ships out o f coun
tries which have low er turnover costs. 
Norwegian participation in foreign ship
ping activity w ould offer extended oppor
tunities for freight contracts and m arkets 
which are otherw ise closed to N orw e
gian-ow ned shipping com panies. It would 
also perm it participation in international 
cooperation projects and facilitate conti
nued operations under N orw egian ow 
nership. This applies in particular to those 
ships which would o therw ise be too ex
pensive to operate solely from Norway. 
A survey carried out by the Bank o f N or
way indicates that N orw egian shipowners 
operating under foreign Bags have expe
rienced a heavy drain on their own capital

in the world shipping crisis years o f  1976 
and 1977.
These com panies have, how ever, been 
able to reduce debts by 100 million NOK 
even during this recession. The survey 
also shows that seven out o f eight shipow
ners find that the expectations o f  foreign 
registration have been fulfilled.
The decisive criterion in assessing the va
lue of foreign registration must be whether 
the econom ic situation will improve for 
these shipowners. All replies to this ques
tion would be affirm ative. Foreign regi
stration is not an alternative to Norwegian 
shipping under the Norwegian flag but an 
important reinforcem ent to the world of 
N orwegian shipping.

Norway has world’s third largest dril
ling fleet
Norway has the third largest drilling rig 
fleet in the world. The USA takes first 
place with 34 per cent o f  the total world 
fleet and is followed by Panam a with ab
out 20 per cent and then by Norway with 
about nine per cent o f all mobile drilling 
platform s and vessels.
By the end o f  last year, Norway possessed 
one drilling vessel, 27 sem i-subm ersible 
platform s and four jack-up platform s. In 
addition there are four sem i-subm ersible 
platform s which are equipped as works
hops and m aintenance depots. O f the 
sem i-subm ersible platform s, ten plus one 
o f the workshop platform s are being used 
in the m eantim e as accom m odation plat
forms.
Since oil activity began in 1973, about 39 
p ercen t o f the N orw egian drilling activity 
has taken place in the British sector o f the 
North Sea, 25 per cent on the Norwegian 
sector o f the continental shelf, five per 
cent on T rin idad 's continental shelf, four 
per cent o ff the coast o f India and three per 
cent o ff the A m erican coast.

At the end o f  last year, 2 200 men were 
em ployed on board N orw egian drilling 
vessels. O ut o f this total 1 700 were Nor
w egians, the next largest group were 
A m ericans with about 100 men and then 
cam e Britain with about 90 men. When 
these figures were presented recently at 
the Norwegian O ffshore A ssociation’s 
AGM . it was pointed out that the decision 
by the N orwegian authorities to reduce the 
w orking hours offshore to 36 hours per 
week had led to a 12.5 per cent increase in 
wage costs. Various other cost increases 
were also likely as a result o f  the increase 
in num ber o f em ployees.
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