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Schip en Werf - Officieel orgaan van de
Nederlandse Vereniging van Technici op
Scheepvaartgebied

Scheepvaart in een chaos

Centrale bond van Scheepsbouwmeesters in
Nederland

Zal 1978 de maritieme geschiedenis in
gaan als het jaar waarin de mogendheden
zich alsmaar in de haren vlogen over aan
spraken op territoriale wateren, kust-, eco
nomische en visserijzones, offshoregebieden en, last not least, vervoersaandelen op
de diverse scheepvaartverbindingen? Het
heeft er inderdaad veel van weg, tenzij de
komende jaren de show nog wilder en
woedender wordt opgevoerd, wat zeker
niet onwaarschijnlijk is. Maar ontkend kan
niet worden, dat de wereld hier in een soort
van stroomversnelling terecht is gekomen,
waarvan de acceleratie een duidelijk ver
band heeft met het spel van actie en reac
tie.
Om ons te bepalen tot de vervoersaande
len, al jarenlang kibbelt de wereld over wie
gerechtigd is wat te vervoeren en hoeveel.
Al dan niet gerechtvaardigde aanspraken
worden kracht bijgezet door protectionisti
sche of discriminerende maatregelen van
de zijde van rijksoverheden en de moge
lijkheden om door loutere onderhandelingen tot een evenwichtig doel te komen
worden geringer naarmate dit soort acties
worden opgevoerd en beantwoord door
tegenacties.
Ergens uit de schatkamers van het werelddenken is de Code voor de Lijnvaart gebo
ren en toen zij voor het eerst werd gekristal
liseerd tot een document, ging er een hui
vering door de werelddelen. De veront
waardiging ging daarbij naar twee hoofd
kanten uit: er was één groep, die in de
code-formuleringen een aanslag op de
vrijheid zag, doordat hen door overhe
den een ladingsquotum werd opgelegd, èn
er was een andere groep, die van mening
was dat de daarin voorgeschreven bepa
lingen lang niet ver genoeg gingen.
Nu, enkele jaren verder, gaat het doek op
voor een toneel waarin men zowel aanpas
singen als verdere verwijderingen kan
waarnemen. Een aanpassing is het bij
voorbeeld wanneer de regering van de
Duitse Bondsrepubliek met twee Westafrikaanse staten (Ivoorkust en Kameroen)
scheepvaartverdragen sluit, waarin de
principes van de Code formeel in het bilate
rale verkeer tussen de respectieve part
ners wordt vastgelegd.
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Het is de Duitse regering in sommige Euro
pese landen bijzonder kwalijk genomen,
dat zij zich aan de formules heeft gebon
den, terwijl er nog geen sprake was van
een wereldwijde conventie. Bonn heeft
echter in wat zij een realistische houding
noemt, volhardt en meent nu dat zij daar
mee in het onderhavige geval een goede
keuze heeft gedaan.
In de praktijk is het nu zo, dat voor het
lijnvaartverkeer tussen
Ivoorkust en
West-Duitsland, veertig procent van het
goederenvolume ter beschikking komt
voor het transport onder de vlag van elk der
twee partners, terwijl de overblijvende twin
tig procent ’in principe’ onder een derde
vlag mag worden vervoerd. Om toezicht te
houden op de naleving van deze bepalin
gen heeft de regering van de Ivoorkust
haar nationale verladerscomité belast met
het verstrekken van vergunningen aan
vervoerders in de havens van dat land.
Nog afgezien van het feit, dat dit comité in
de praktijk dus niets meer is dan een
staatsbureau - en daarmee op geen en
kele wijze de belangen van de particuliere
verschepers in dat land, éls ze er al zijn,
behartigt - doet zich de vraag voor wat er
dan wel aan het andere einde van de route,
in West-Duitsland dus, plaatsvindt.
Welnu, de enige scheepvaartlijn onder de
Ivoorkust-vlag is, hoe kan het ook anders,
een staatsrederij, en van haar zijde is de
agente van de maatschappij in Hamburg in
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eerste instantie belast geworden met het
verstrekken van soortgelijke vergunningen
voor het aan boord nemen van ladingen in
Duitse havens bestemd voor de Ivoorkust.
Worden zulke vergunningen niet verstrekt,
en gaat de lading toch aan boord, dan
wordt zij in de Ivoorkust niet ingeklaard.
Om de zaak wat op niveau te brengen heeft
de regering van de Ivoorkust Duitsland nu
voorgesteld, dat Bonn een ambtelijke in
stantie belast met het uitgeven van de ver
gunningen, zodat dit werk dus niet langer
door een particuliere cargadoorsonderneming in Hamburg behoeft te geschieden.
Bonn zou volgens Duitse persberichten
hebben toegezegd dat inderdaad zo’n
ambtenaar zal worden aangesteld, overi
gens een logische consequentie uit een
bilateraal scheepvaartverdrag, waarin
deze controle werd voorzien.
Maar we zijn dan wel in het sfeertje geko
men, waarin wéér een ambtelijke molen in
de scheepvaart wordt ingeschakeld, nog
afgezien van het feit, dat de verladers hun
vrijheid om een schip van hun keuze te
gebruiken, definitief kwijt zijn. Hans-Jakob
Kruse, de grote baas van de Duitse
Hapag-Lloyd, ziet dat allemaal niet zo
zwaar in en erkent daarmee dat hij het rea
listische denken van de Duitsers trouw is
gebleven.
'Er komt weer een stempelaar bij’, zegt hij
en doet het voorkomen of het samenspel in
<ie prUKiijK 'cuOn wdi zo zdi Zijn, üat net
stempelen van deze ambtenaar een sine
cure is, waarover men zich niet al te veel
moet opwinden.
Misschien heeft hij gelijk. Als we om ons
heen zien en waarnemen wat er in de
scheepvaartwereld gebeurt, dan lijkt de in
voering
van
een
40 : 40 : 20-ladingverdeling op een bepaalde, niet
al te intensief bevaren, bilaterale trade, niet
een aangelegenheid van veel kopzorg.
Dat ligt anders in Argentinië, waar de
machthebbers hebben besloten om hun
staatsrederij Empresa Lineas Maritimas
Argentinas (ELMA) los te koppelen van
een samenwerkingsverband met de op het
Continent van Europa gevestigde rederijen
die op Argentinië varen.
Waarom is dit gedaan? Omdat de autoritei
ten in Buenos Aires de mening zijn toege
daan, dat er voor het vervoer onder de
nationale vlag een groter percentage be
schikbaar moet komen dan in het oude
verband van de samenwerkingspool met
de Europeanen haalbaar was. Denken zij
dan aan een niet-officiële toepassing van
de Code, zoals het geval was met Ivoorkust
en Kameroen? Neen, want de veertig pro
cent die daarin voor het nationale transport
is voorzien, achten zij te gering.
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De 'Rio Parané', een schip van Argentinië's staatsrederij ELMA, is een van de vaartuigen, die door
Buenos Aires op een weergaloze voorkeursbehandeling bij de belading rekenen

Gaan hun gedachten dan wellicht uit naar
een bU/bb-opaeling van ae totale traoe, dat
wil dus zeggen: vijftig procent voor de Ar
gentijnen en vijftig procent voor de Euro
peanen, op zich zelf dus al een hoogst
onrechtvaardige verdeling?
De Europeanen hebben echter tot hun ver
bijstering moeten constateren, dat zelfs dat
de Argentijnen niet voldoende voorkwam,
zij willen nóg meer en wel iets in de orde
van officieel 55 procent, maar in de praktijk
van 60 tot 75 procent. ’Take it or leave it’,
was de mededeling van de Argentijnse in
stanties aan de te hoop gelopen Europea
nen.
Hamburg-Süd, een van de belangrijkste
Europese lijnvaartrederijen op Zuid Ameri
ka, heeft terecht geconstateerd, dat dit de
eerste maal in de jongste geschiedenis van
de wereldscheepvaart is, dat een land
meer dan de helft van het totale vervoer
claimt en daarmee een politiek van vlagprotectie en -discriminatie bedrijft, die in
die geschiedenis zijn weerga niet kent.
Wij weten niet wat de Europese regeringen
gaan doen om hun eigen belangen te be
schermen, maar het ziet er naar uit, dat in
de Europese havens waar Argentijnse
schepen verschijnen, retorsie-achtige
maatregelen van kracht zullen worden. Af
gewacht moet worden of deze het vereiste

effect zullen hebben; immers, een Euro
pese importeur die goederen uit Argentinië
aanvoert zal er in het geheel niet gelukkig
mee zijn, wanneer die in de Europese ha
vens niet kunnen worden gelost, omdat het
schip de toegang wordt ontzegd.
Omgekeerd is de Nederlandse exporteur
niet ingenomen wanneer hij zijn goederen
in Europa niet op eea Argentijnse carrier
mag laden, of, wanneer hij een Europees
schip neemt, bericht krijgt, dat de lossing in
Argentinië verboden is.
In deze chaotische warwinkel die snel ver
slechtert (denk eens aan het precedent,
dat door Argentinië is gevestigd en straks
maar al te snel zal worden nagevolgd door
meer van deze heethoofdige landen) lijkt
inderdaad maar één oplossing denkbaar.
De Code zal zo snel mogelijk moeten wor
den verheven tot een conventie, voordat de
situatie uit de hand loopt en het van kwaad
tot erger komt. Op de ministerraad van de
Europese Gemeenschap die in november
wordt gehouden, kan door de Negen een
beslissende stap in die richting worden ge
zet. Als de EEG met de Code akkoord gaat,
zullen de landen, die zoals Argentinië de
Code-bepalingen verte buiten gaan, moe
ten inbinden, omdat hun handel zonder de
EEG niet kan bestaan.
De J.

ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN ENIGE TYPEN SNIJMOND
STUKKEN*
door: J. van den Broek en Ir. M. P. Sipkes**

Voorwoord
Het op de volgende pag in a ’s beschreven onderzoek is eind 1976/begin 1977 uitgevoerd door het Metaalinstituut TNO op initiatief van
de CEBOSINE Werkgroep IV 'Lasprocessen in de Scheepsbouw'.
Het doel ervan was tweeërlei:
In de eerste plaats om een indruk te krijgen van de kwaliteit van de op Nederlandse werven voorde m echanische snijbrandmachines
toegepaste mondstukken, dit mede naar aanleiding van een in het buitenland uitgevoerd onderzoek waarbij, volgens verkregen
informatie, circa 30% van de snijmondstukken als ongeschikt werd beoordeeld.
Het tweede doel was het zoeken naar de meest geschikte testmethode voor mondstukken.
M et betrekking tot het eerstgenoemde doel: de geteste mondstukken vormen een goede doorsnede van_wat er in Nederland gebruikt
wordt, hoewel er uiteraard meer typen op de markt zijn.
Door de éénmalige monstername is het in feite een momentopname, die evenwel zeer nuttige informatie heeft opgeleverd.
Het onderzoek w erd bekostigd uit het Fonds voor Collectieve Research als onderdeel van het collectieve researchprogramma 1976
van het NMI.
Nederlands Maritiem Instituut
Stafbureau Research Coördinatie

1. INLEIDING
Het resultaat bij het snijbranden, bijvoor
beeld uitgedrukt in het aantal gesneden
meters per jaar, is van een groot aantal
factoren afhankelijk. Een noodzakelijke
voorwaarde voor optimaal werken is uiter
aard apparatuur, die aan alle .gestelde ei
sen voldoet, o.a. wat bediening, nauwkeu
righeid, constante voortloopsnelheid en trillingsvrij zijn betreft. Een vereiste is van
zelfsprekend ook, dat de apparatuur be
diend wordt door ervaren bedieningsmensen. Maar een aparte plaats in het gehele
proces nemen de ’consumables’ in en dan
naast de gassen speciaal de snijmond
stukken. Juist de snijmondstukken kunnen
in belangrijke mate de snijsnelheid en de
snedekwaliteit bepalen. Kleine verstorin
gen in de boring voor de snijzuurstofstraal
kunnen al grote invloed hebben op het re
sultaat. Variatie in de kwaliteit van de snij

mondstukken zal óf moeten leiden tot een
vermindering van de snijsnelheid door
aanpassing aan het slechtste snijmondstuk óf tot accepteren van een mindere
snedekwaliteit.
Twijfel aan de constante kwaliteit per merk
en type snijmondstuk is de drijfveer ge
weest om dit onderzoek te starten. Om de
kwaliteitscontrole speciaal op de scheeps
bouw gericht uit te kunnen voeren, hebben
verschillende scheepswerven meegewerkt
door snijmondstukken uit hun voorraad be
schikbaar te stellen. Na monstername uit
het magazijn van de scheepswerven en
enkele leveranciers is het onderzoek be
gonnen met een microscopische inspectie
van de mondstukken. Daarnaast is ge
tracht door middel van de Schlierentechniek een beeld te krijgen van de kwali
teit speciaal van de boring voor de snij-

zuurstof. Ook zijn metingen verricht aan
uitstromende hoeveelheden gas bij door
de fabrikant voorgeschreven drukken. Het
onderzoek is afgesloten met verschillende
snijproeven waarbij o.m. de variatie in pres
taties bij gegeven instelling van gashoe
veelheden en snijsnelheid en de resultaten
bij variërende snijsnelheid werd nagegaan.
Al deze proeven zijn in de eerste plaats
uitgevoerd om een beeld te krijgen van de
kwaliteit van de in Nederland bij de
scheepswerven gebruikte snijmondstuk
ken.
Naast dit primaire doel van het onderzoek
is ook gezocht naar een correlatie, een
verband in de uitkomsten van de verschil
lende beproevingsmethoden onderling.
Hierdoor zou het mogelijk kunnen worden
een zo eenvoudig mogelijke keuringsmethode voor ingangscontrole te ontwikkelen.

Tabel 1. Onderzochte snijmondstukken
merk en type

plaatdikte

voorwarmgas

AGA X 331
Kentie P
PNMEV
BOC AHSNM
Harris 3/OVVC

20 - 30 mm
10-25
10-25
10-25
6 - 9

A
P
P
A
P

20
20
20
14
30

BOC
Zinser HSD
Zinser HSD
Messer PLRC
kebe PLM
X*
Koike

10-25
10-20
10-20
10-25
10-20
10

P
A
P
P
P
P
P

14
20
20
20
14
20
10

aantal

geleverd door

afk.

AGA
IHC-Gusto
IHC-Gusto
Hancock Holland
Smit en Zoon
Van der Giessen-de N
Hancock Holland
van Gils & Co
van Gils & Co
RSV
Giessen de Noord
de Hoop
Hancock Holland

AG
Ke
PN
BA
Ha
BP
ZA
ZP
Me
Es
X
Kk

222
* Onbekend fabrikaat, 5 stuks voor plaatdiktes 5 - 1 0 mm tot 50 - 100 mm.
* Rapport no. R-72 van het Ned. Maritiem Instituut
** Metaalinstituut TNO
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2. MONSTERNAME
Door de bereidwillige medewerking van
een aantal scheepswerven en leveranciers
was het mogelijk 222 snijmondstukken in
het onderzoek te betrekken.
Een acceptabel aantal, (20) per merk, type
en nummer (plaatdikte) snijmondstuk leek
voor de opzet van het onderzoek vooral
met het oog op een latere statistische ver
werking van de proefresultaten noodzake
lijk.
Dit aantal kon niet in alle gevallen gehaald
worden, maar afwijkingen zijn niet zo talrijk
en groot, dat dit in sterke mate afbreuk zou
doen aan het resultaat.
Daarbij is er naar gestreefd qua type en
nummer zoveel mogelijk in een gebied van
plaatdiktes te blijven, dat gebruikelijk is in
de scheepsbouw. Op enkele uitzonderin
gen na liggen voor alle monsters de te snij
den plaatdiktes in de orde van 10 - 20 è 25
mm. Belangrijkste uitzondering is het type
Harris met een plaatdikte bereik van 6 - 9
mm.
Bovendien is voornamelijk gekozen voor
propaan als voorwarmgas hoewel ook
enige types, die acetyleen gebruiken, zijn
onderzocht. Andere voorwarmgassen zijn
niet bij dit onderzoek betrokken geweest.
Aan de bedrijven is gevraagd om het ge
wenste type zoveel mogelijk willekeurig uit
de voorraad te nemen. Niet te vermijden is
echter, dat de mondstukken per fabrikant
en type waarschijnlijk uit één partij afkom
stig zijn. Toch is aangenomen, dat de resul
taten representatief zijn voor dat type en
merk ondanks het feit dat sprake kan zijn
van één bepaalde partij.
In tabel 1 zijn de mondstukken met merk,
aantal, leverancier, plaatdiktebereik en te
gebruiken voorwarmgas vermeld. Boven
dien heeft ieder type een afkorting gekre
gen, die in volgende paragrafen en tabellen
zal worden aangehouden.

Fig. 1. Scheurtjes tussen voorwarmgaskanalen

zuurstofboring de afwerking worden ge
controleerd. Hierbij moet men uitgaan van
het feit, dat de verstoringen in de vorm van
o.a. aanhechtende slijpmiddelen op het
oppervlak of bramen aan de monding van
de boring, de snijzuurstofstraal zo sterk
kunnen beïnvloeden, dat de prestaties
sterk teruglopen. Dit hangt in grote mate
samen met de forse teruggang in haalbare
snijsnelheid (7%) bij vermindering van de
zuiverheid van de snijzuurstof (0,1 %). Im
mers door iedere verstoring in of aan de
boring treden wervelingen in de snijzuur
stofstraal op, die oorzaak zijn van extra
opmenging met de omgeving en daardoor
een verlaging van zuiverheid veroorzaken.
Bovendien wordt de samenhang van de
snijzuurstofstraal verbroken. De straal ver
breedt zich en de kinetische energie neemt

3. ONDERZOEK
De controle van de geleverde snijmond
stukken heeft op een aantal manieren
plaats gevonden namelijk door:
- visuele inspectie
- meting van uitstromende hoeveelheden
voorwarmgas en zuurstof
- Schlieren-methode
- snijproeven
In dit hoofdstuk zal de methode van onder
zoek en het resultaat per methode worden
behandeld. In een volgend hoofdstuk zul
len mogelijke verbanden tussen de ver
schillende methodes worden besproken en
de conclusies uit de resultaten worden ge
trokken.
3.1. Visuele inspektie
Belangrijkste voor de prestaties van snij
mondstukken is wel de afwerking van het
kanaal voor de snijzuurstof. Door de snij
mondstukken te inspecteren door middel
van een stereomicroscoop, kon in ieder
geval van het laatste gedeelte van de snij604

Fig. 2. Scheurtjes tussen voorwarmgaskanalen.

af. Ook dit geeft een snelheidsvermindering. Naast de snijzuurstofstraal heeft ook
de voorwarmvlam een bepaalde, kleinere
invloed.
Vooral de afwerking van de voorwarmgas
kanalen is hierbij in het oog gehouden. Dit
kan mede een indruk geven van de zorg,
waarmee de snijmondstukken zijn ver
vaardigd. Ter illustratie een aantal foto’s
van snijmondstukken. Fig. 1 en 2 geven
een beeld van een type, waarbij herhaalde
lijk scheurtjes tussen de voorwarmgaska
nalen voorkomen.
Wat de invloed daarvan op de prestaties is,
is niet bekend. Fig. 3 en 4 tonen snijmond
stukken die bijzonder slecht zijn afgewerkt.
Om dit goed tot uiting te laten komen in fig.
5 een foto van een correct afgewerkt
mondstuk. Door de slechte afwerking van

F ig $

a m n e n b e k , p ro p a a n .

Fig. 4. Binnenbek, propaan.

cativ:pe rrrondsiüH m oeten de prestaties wet
nadeiig worden fc^irrdoea
Naast eert: visuele inspectie ate &m fcwai
tatief oeeict g e e ft van een snsimondstuk
zsjn ook m etingen verricht. « w n » ge
tracht is een kwantitatieve weetgave te
verknjgen van het snijzuursteikanaai Van
ied er snjjrnends&a« is «te- snsjz u u t^te fto rin g
o p wes plaatsen (steeds onder 4 $ ^ gem e
te n met: een: profteiprojector tvergroteig
t(30 x).
Daardoor te n d e nauwksur;gheid in de
diam eterm eftng worden opgevaend tot
0;QOS w w . D eze m eöng geeft p e r skhjm ondstuk een indruk van de m m m Ê m i
Binnen een steekproef van 20 stuks kan
men; m et deze gegevens m de eerste
plaats de gem iddelde onfondlneid van 20
nrem d^m ksn bepaten Deze gem iddelde
anm ndfieid kan gebruikt worden: als maat
voor het bewuste type en merk. Op a e h za if
to e ft echter anransMh&id nog niets te bete
kenen, daardoor '« o oft de s n |z u tirs to fstraal met verstoord ais tenm inste de o n rondheid zich over de gehele lengte van
h e t sm ijzuursfctkafïsai: u&stnekt o f steehts
w einig varieert. Voor snijden km een te s e
onrondheidw ej d e ^ ik tB tT ta te e n a fh a rte lijk van de p o s ife van het srajm aodstek
t.o.v vQQrtlooprichting, De metingen: s ip
echter ook gebruikt voor het bepalen van
d e gerrtddeide diam eter en: de standaardafw ijking (zie öitiage %) daarvan binnen een
steekproef. Door per mondstuk de verscha
lende diameters te middelen, werd één
diameter per mondstuk verkregen. Binnen
één steekproef (zelfde type, merk en
nummer) werd daarop voor de steekproef
een gemiddelde diameter plus standaard
afwijking bepaald weergegeven in tabel 2.
Juist de mogelijke afwijking in de gemid
delde diameter zou een maat kunnen zijn
voor de prestaties van het snijmondstuk.
De uitstromende hoeveelheid, die bij ge
lijkblijvende druk onder andere afhankelijk
is van de oppervlakte van de uitstroomopening, heeft zelf weer een invloed op de
snijsnelheid. Is de standaardafwijking van
de diameter groot, dan zou van de snijmondstukken ook verwacht kunnen wor
den dat de prestaties vrij sterk variëren. In
de praktijk moet men zich aanpassen aan
het mondstuk met de laagste prestaties.
3.2 Metingen van uitstromende hoe
veelheden gassen
Daar de snijzuurstof een overheersende
rol speelt bij het bepalen van de prestaties
snijmondstukken binnen een steekproef
hiervan, die bij een constante druk voor
snijmondstukken binnen een streekproef
uitstroomt, gemeten. Als meetinstrument is
een gasmeter fabrikaat Dordt met een
maximum capaciteit van 6000 1/uur ge
bruikt.
Fig. 5. Binnenbek, propaan.
Type Koike; roestvaststalen voering voor
snijzuurstof kanaal.
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Tabel 2. Meting snijzuurstofkanaal
mondstuk

diam. in mm

Standafw. Sd in mm

AG
Ke
PN
BA
Ha
BP
ZA
ZP
Me
Es
X
Kk

1,34
1,20
1,16
1,46
1,20
1,27
1,18
1,17
1,35
1,26
1,18
1,20

0,017
0,017
0,014
0,043
0,010
0,022
0,012
0,014
0,010
0,007
0,053
0,020

onrondheid in mm
0,034
0,019
0,018
0,016')
0,012
0,015
0,015
0,019
0,015
0,014
0,0242)
0,010

') Voorwarmkanalen verbonden door scheurtjes
2) Bijzonder slecht afgewerkt

Wordt hierin voor snijmondstukken van
hetzelfde type en merk bij een door de fa
brikant voorgeschreven druk een grote va
riatie waargenomen, dat kan men aanne
men, dat ook de snijprestaties sterk uiteen
zullen lopen. Voor AGA mondstukken is de
gehele steekproef van 20 stuks onder
zocht, van een aantal andere types weer
een willekeurig gekozen aantal uit het
monster. Gebleken is dat de variatie in
doorstromende hoeveelheid gering is, voor
AGA is de uitstromende hoeveelheid bij
een druk van 5,5 atm gemiddeld 2285
1 'raai met een slanóaaróaWïj'kmg van 25
1/uur. Belangrijker dan de variatie op zich
zelf is misschien nog wel het feit, dat er
geen verband bleek te bestaan tussen ge
meten diameter van de boring en uitstro
mende hoeveelheid. Naar alle waarschijn
lijkheid is de uitstroomopening niet de
nauwste doorsnede van het snijzuurstof
kanaal.
Omdat de variatie hierin zo gering was en
relaties met andere grootheden niet kon-

den worden vastgesteld, is van de andere
types mondstukken de meting van de uit
stromende hoeveelheid snijzuurstof ach
terwege gelaten.
3.3. De Schlieren-methode
Met behulp van de Schlieren-methode leek
het mogelijk om de snijzuurstofstraal zicht
baar te maken. In fig. 6 is een schemati
sche voorstelling gegeven van deze opti
sche methode. De puntvormige lichtbron
geeft via een diafragma, een filter en een
condensorlens een evenwijdige bundel
'ridnt. Na óe tweede conóensorïens vo'igt
nog een diafragma met zeer nauwe opening opgesteld in het brandpunt van deze
lens en bereikt het licht een scherm of ca
mera.
Als tussen de twee condensorlenzen geen
verstoring optreedt zal op een scherm een
lichte vlek te zien zijn, afbeelding van het
diafragma. Plaatsen we nu een snijbrander
tussen de lenzen en laten gas uitstromen
dan zal ter plaatse van deze gasstroom

door een verschil in brekingsindex een ver
storing optreden. De door de gasstraal val
lende bundel licht zal door de tweede con
densorlens weliswaar gebroken worden,
maar niet naar hetzelfde punt als de onge
stoorde bundel en daardoor niet worden
doorgelaten door het diafragma. De gas
straal zal niet worden afgebeeld op het
scherm maar als een schaduw zichtbaar'
zijn. Bij een correcte afstelling en een niet
te klein verschil in brekingsindices zal dit
schaduwbeeld zeer scherp afgetekend
kunnen zijn. Om een redelijk verschil in
brekingsindex met de omringende lucht te
kunnen hebben, kon ook niet zuurstof/pro
paan of zuurstof/acetyleen gebruikt wor
den, maar moest worden overgegaan naar
helium als Voorwarmgas’ en argon in
plaats van snijzuurstof. De drukken zijn af
gesteld zoals door de fabrikant voorge
schreven en bij een 1 ato hogere druk.
Deze gassen zijn echter als vervangers
niet volledig representatief voor voor
warmgas en zuurstof. Naarmate de druk
hoger werd, werd ook de lengte van de
zichtbare zuurstofstraal langer, zoals in de
figuren 7 t/m 9. Men kan aannemen, dat de
zichtbare lengte van de argonstraal een
maat zal zijn voor de lengte waarover de
snijzuurstofstraal ongestoord is hoewel
hier niet de invloed van de voorwarmvlam
op de snijzuurstofstraal (radiale druk) kan
worden geïmiteerd. Opvallend is ook in fig.
10 'net uitwaaieren van net voorwarmgas
zolang geen snijzuurstof wordt toege
voerd. De voorwarmgassen worden door
deze zeer snelle gasstroom als het ware
meegezogen. Dit is ook het geval bij het
branden van de voorwarmvlam met pro
paan of acetyleen als voorwarmgas. In ta
bel 3 zijn voor de onderzochte typen mond
stukken en lengtes van de samenhan
gende argonstraal, opgemeten uit de fo
to’s, gegeven.

3.4. Snijproeven
SCHLIERENOPSTELLING

Fig. 6.
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3.4.1. Proefopstelling
De verschillende typen en merken snij
mondstukken konden helaas niet met één
en dezelfde snijbrander worden beproefd.
Voor de proefnemingen beschikten wij
over een Zinser tweeslangen type (d.w.z.
voorwarm en snijzuurstof worden niet ge
scheiden aangevoerd), een AGA, een Harris en een Kebe brander van het drieslan
gen type.
Voor snijproeven werden deze branders
gemonteerd aan een snijwagen met een
korte, stijve arm, waardoor trillingen zoveel
mogelijk konden worden voorkomen. De
snelheid van de snijwagen was tot op ± 1
cm/min. nauwkeurig.
Voor de proeven werd gebruik gemaakt
van gestraalde staalplaat in de diktes 25,
20,16 en 10 mm. De 25 en de 20 mm plaat
was van St41, de 16 en 10 mm beide ketelplaat type Hll.

Tabel 3. Lengte van snijzuurstofstraal
type
Kentie
Kentie
PNMEV
PNMEV
Koike
Koike
Koike
AGA

druk in atm

lengte in cm

druk in atm

lengte in cm

3
3
3
3
5
5
5
5,5

3,1
3,6
3,2
3,3
3,1
4,3
3,5
3,8

4
4
4
4
6
6
6
6,5

4,1
5,1
4,5
4,7
5,3
5,5
4,4
5,0

Fig. 7. Schlieren opname van type Kk - voorwarmgas: He - snijgas: AR 3 atm.

Fig. 8. Schlieren opname van type Kk - snijgas: AR 4 atm.
S. en W. - 45ste jaargang nr. 22 - 1978

Deze ongelegeerde typen kunnen door legeringselementen noch door koolstofge
halte een beletsel voor het snijproces vor
men.
3.4.2. Snijproeven met optimale
snedekwaliteit
Als uitgangspunt voor de vergelijking van
de snijmondstukken bij snijproeven is een
optimale snede kwaliteit genomen.
Daarvoor is per type en merk uit een steek
proef van 3 snijmondstukken bepaald bij
welke snijsnelheid de snede zoveel moge
lijk haaks was, de minste holheid en geen
slakaanhechting vertoonde en de naloop
gemeten volgens DIN 2310 zo mogelijk
(fig. 11.) minder dan of gelijk aan één
tiende van de plaatdikte was.
Van alle snijmondstukken per monster is
daarna bij de zo bepaalde snijsnelheid al
lereerst een snede gemaakt over 150 mm
in een 500 mm brede plaat. De afgesneden
stroken zelf hadden een breedte van 20
mm.
De snede werd afgebroken door de snijzuurstoftoevoer te stoppen en de snijvoegbreedte is gemeten aan onder en boven
zijde van de snede met voelermaten, wat
een nauwkeurigheid van 0,05 mm garan
deerde. Uit deze metingen kon naast de
snijvoegbreedte ook de haaksheid of
hoekafwijking bepaald worden. Na deze
metingen werd het snijden hervat en de
onderbroken snede afgemaakt. De afge
sneden strook werd gebruikt om van de
vorige snede de slakaanhechting en hol
heid te bepalen. Daardoor werd steeds de
snedekwaliteit aan de plaat i.p.v. de afge
sneden strookkant als maat genomen.
De kwaliteit van een type en merk snijmondstuk is nu gerelateerd aan:
- de variatie in snijvoegbreedte als een
maat voor de konstantheid van de dia
meter van de snijzuurstofstraal,
- de naloop en de variatie daarin,
- de holheid als absolute maat en de varia
tie daarin per snijmondstuk,
- de slakklasse die gedefinieerd is als
klasse 1: geen slakaanhechting,
klasse 2: slak door licht tikken te verwijde
ren en klasse 3: vaste slak.
In tabel 4 zijn deze resultaten per monster
vermeld. Daar de mondstukken niet alle
voor hetzelfde diktebereik waren, is in de
2e kolom de gebruikte plaatdikte gegeven.
Kolom 3 geeft de snijsnelheid in cm/min
waarbij een optimale snedekwaliteit is te
verwachten.
In kolom 4 is de naloop in mm gegeven, in
het linkergedeelte van de kolom de gemid
delde waarde van alle in het monster voor
komende mondstukken, in het rechterge
deelte de standaardafwijking (zie bijlage
1). Op dezelfde wijze zijn in kolom 5 en 6 de
holheid en snijvoegbreedte in mm gege
ven.
Kolom 7 tenslotte geeft het aantal snij
mondstukken in het monster, waarmee
geen slakklasse 1 kon worden bereikt. De
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Tabel 4. Resultaten snijproeven
type

AG
Ke
PN
BA
Ha
BP
ZA
ZP
Me
Es
X
Kk

plaatdikte
mm

20
20
20
20
10
20
16
16
20
16
16
25
10
20

snijsnelh.
cm/min

36
42
42
41
52
38
46
46
41
46
44,5
36
41
46

'

slak
klasse

snijvoeg
mm

hol
mm

naloop
mm
X

S

X

S

X

S

> 1

2,24
0,83
1,08
1,10
0,78
0,97
0,83
1.14
0,75
1,00
0,86
1,42
0,50
0.60

0,58
0,30
0,59
0,78
0,24
0,24
0,11
0,22
0,25
0,22
0,66
1,09
0,14
0,20

0,05
0,10
0,18
0,02
0
0,14
0
0,03
0,06
0,05
0,06
0,13
0
0,13

0,04
0,05
0,07
0,07
0
0,08
0
0,01
0,04
0,04
0,07
0,12
0
0,04

1,93
1,74
2,08
1,92
1,58
1,52
1,33
1,31
1,70
1,57
1,40
1,84
1,50
1,88

0,11
0,12
0,22
0,16
0,04
0,08
0,05
0,02
0,08
0,06
0,16
0,23
0,14
0,04

45%
30%
35%
7%
0%
25%
5%
0%
40%
5%
30%

hoekafwijking, die in het ernstige geval niet
meer dan 1,5° bedroeg is niet apart in de
resultaten vermeld.
Per groep verdeeld is deze hoekafwijking
gegeven in tabel 5.
3.4.3. Snijproeven bij verschillende
snijsnelheden
In de praktijk zal niet altijd een optimale
snedekwaliteit gevraagd worden. Interes
sant is nu om na te gaan, wat een verho
ging van de snijsnelheid voor de kwaliteit
betekent. Een aantal types is daarop be
proefd bij snijsnelheden, die respectievelijk
20,30 en 40% hoger lagen dan de in tabel
4 gegeven snijsnelheden.
De naloop en slakklasse zijn van de
proefsneden bepaald en bovendien is na
gegaan hoeveel procent van de mondstuk
ken bij een bepaalde snijsnelheid nog het
karakteristieke geluid (brullen), dat een
goede snede kenmerkt, produceerden.
Vooral bij hogere (40%) snelheden verto
nen alle proefsneden een uitholling in het
onderste gedeelte van de snede, meestal
in de orde van 0,15 - 0,2 mm.
In tabel 6 zijn de resultaten voor de onder
zochte mondstukken gegeven, alle voor 20
mm dikteplaat.

3.4.4. Snijproeven bij variërende af
stand mondstuk-proefplaat
Een test, die nauw aan kan sluiten bij de
Schlieren-methode is het bepalen van de
maximale afstand mondstuk-plaat zonder
dat het snijproces afbreekt.
Daarbij zijn in de door ons genomen proe
ven de drukken en snijsnelheden ingesteld
als voor de proeven met optimale snede
kwaliteit.
De proeven zijn genomen in een opstelling
waarbij een verticale verplaatsing van de
snijbrander mogelijk was. Gestart op een
hoogte van omstreeks 7 mm, is de snij
brander na het starten van de snede conti
nue omhoog getrokken tot de snede af608

Schlieren opname type Ke - voorwarmgas: He - snijgas: AR 3 atm

Fig. 10. Schlieren opname type Ke - voorwarmgas: He - geen snijgas.

0°

brak. De hoogte op het moment van afbre
ken is bepaald. In tabel 7. zijn de gemid
delde waarden voor 5 stuks per type gege
ven. Deze 5 zijn willekeurig uit het beschik
bare monster getrokken.

Tabel 5. Hoekafwijking per type en merk snijmondstuk
type

hoekafwijking

opmerking

Ke, AG, PN, BP, ZA
BA, Es, X (25 mm), Kk
ZP, Me, X (16 mmJiJHa

< 0,6°
0,6° - 1,0°
> 1,0°

Max 1,5° voor X (16 mm)

4. RESULTATEN EN KONKLUSIES
Tabel 6. Variërende snijsnelheid
mondstuk

A v in %

naloop in mm

slakklasse

brullen

ZP

20
30
40

1.1
1,2
1,3

1
1
1

100%
100%
0%

Me

20
30
40

0,9
1,1
1,3

1
1
2

100%
40%
0%

30
40

2,7
3,9

1
3

80%
0%

20
30
40

1,5
2,5
3,7

1
2
3

100%
20%
0%*

AG

PN

1 van de 5 onderzochte snijdt niet bij hoogste snijsnelheid

\
Tabel 7. Afstand snijmondstuk-plaat (maximaal)
type

plaatdikte in mm

ZP
BP
Me
Kk
Ha
Es
Ke
AG

16
20
20
20
10
16
20
20

hoogte in
85
73
71
62
46
39
39
21

s n y r ic h tin g

Fig. 11. Meting van de naloop volgens DIN 2310.

Uit de grote hoeveelheid gegevens, die be
schikbaar zijn gekomen uit het onderzoek,
is getracht een verband te leggen tussen
de resultaten, die op zulke verschillende
manieren tot stand zijn gekomen. Helaas is
van een dergelijk verband niets gebleken.
Wel zijn er 'onvermijdelijke' correlaties
zoals bijvoorbeeld tussen naloop en hol
heid van een snede, maar de gewenste
koppeling tussen de resultaten van de snijproeven en de visuele inspectie en/of
Schlieren-methodes kon niet worden vast
gesteld. Zo is de onrondheid of de afwijking
in de diameter van het snijzuurstofkanaal
geen maat gebleken voor de prestaties bij
de snijproeven. Ook een verband tussen
de lengte van de snijzuurstofstraal geme
ten uit de Schlieren-opnames en de maxi
male afstand mondstuk plaat kon niet wor
den vastgesteld. Dit betekent, dat voor een
controle van een aantal snijbekken, snij
proeven moeten worden uitgevoerd.
Een methode hiervoor is van iedere nieuwe
partij een steekproef van vijf snijmondstukken te beproeven in de produktie over een
snijlengte van tenminste 2 meter. Voldoen
alle mondstukken in de steekproef, dan
kan men stellen, dat van de partij, waaruit
de steekproef is getrokken niet meer dan
1 % uit zal vallen, door afbreken van de
snede of een te slechte snedekwaliteit.
Voldoet één mondstuk niet, dan kan via
een extra steekproef van 10 stuks de partij
nogmaals aan de tand worden gevoeld.
Komt in deze steekproef nog een slecht
exemplaar voor, dan moet men aannemen,
dat van de partij gemiddeld 5% niet zal
voldoen en kan men tot afkeur of een volle
dige controle van de partij overgaan. Op
deze wijze kan een kwaliteitscontrole wor
den uitgevoerd. Dat neemt niet weg, dat de
snijbrander zelf aan de machine bij het in
gebruik nemen van een nieuw snijmond
stuk door het bekijken van de voorwarmvlam en snijzuurstofstraal (divergeren) de
slechtste exemplaren kan herkennen.
Gezien de kwaliteit van de in de handel
zijnde snijmondstukken moeten deze twee
controles voldoende zijn om een goede
kwaliteit te garanderen.
Uit de resultaten speciaal van de snijproe
ven zijn wel degelijk een aantal conclusies
te trekken. Allereerst moet gesteld worden,
dat de meeste mondstukken goed volde
den. De vrees, dat van een steekproef van
20 stuks een aantal bij een optimale snel
heid (voor wat de kwaliteit betreft) niet zou
snijden is ongegrond gebleken.
Wel is gebleken, dat bij die optimale snel
heid de snedekwaliteit nog al kan variëren.

Over het algemeen kan gesteld worden,
dat, gemeten volgens de hier bepaalde ge
gevens, de bekende merken snijmondstukken een goede snedekwaliteit opleve
ren. Minder wordt de prestatie van de ty
pes, die niet door één van de grotere leve
ranciers van gas en snijapparatuur op de
markt worden gebracht.

Tabel 8. Variatie in naloop
var(abs)

type

var(rel)

type

0,1-0,2
0,2-0,25

ZA, Kk 10
Kk 20, Es, ZP
BP, Ha, Me
Ke, BA
AG, PN, X

0,1-0,2
0,2-0,3

ZA (0,13)
Es, BP, AG, Kk 10
ZP, Me
Kk 20, Ha, BA, Ke
PN, X (0,77)

0,3-0,4
> 0,4

In tabel 4 is dat uitgedrukt in naloop, hol
heid, snijvoegbreedte en slakklasse en de
variaties daarin.
In tabel 8 t/m 11 zijn de monsters mond
stukken gerangschikt naar grootte van de
verschillende parameters.
In tabel 8 is voor de variatie in naloop zowel
een rangschikking gegeven naar absolute
als relatieve (t.o.v. naloop) waarde van de
variatie.

0,3-0,4
0,4

In tabel 11. is aangegeven welk percen
tage mondstukken een skakklasse slech
ter dan klasse 1 opleverde.

Tabel 11. Slakklasse
% > klasse 1 type
0%
5 % - 10 %

15% -35%
De verschuivingen die optreden bij overgang van absolute naar relatieve variatie
zijn gering en beperken zich in grote lijnen
tot de types AG en Kk. In tabel 9 zijn de
verschillende types gerangschikt naar ge
meten holheid. Hier is niet de variatie maar
de grootheid zelf als maat genomen. Dit
geeft een idee van de realiseerbare snedekwaliteit van een type, terwijl de variatie
aangeeft hoe de mondstukken van één
type onderling verschillen.
Om een indruk te geven van de optimale
kwaliteit, die wat betreft holheid is te beha
len, is in fig. 12 een drietal doorsnedes
gegeven. Deze doorsnedes zijn represen
tatief voor het betreffende type.

Bijlage
Van een steekproef is het gemiddelde en
de variantie een maat (schatting) voor ge
middelde en variantie van de gehele popu
latie, d.w.z. alle mondstukken van het
zelfde merk, type en nummer.
Het gemiddelde van een steekproef wordt
bepaald uit:

Kk, ZP, Ha
Es, ZA, BA
BP, Ke, X16, PN, Me, AG

Uit de tabellen 8 t/m 11 zijn de volgende
gevolgtrekkingen te maken:
- Voor een minimale holheid kan men het
beste acetyleen als voorwarmgas ge
bruiken.
- Voor een constante snijvoegbreedte lijkt
propaan gunstiger.
- De typen mondstukken van Zinser ko
men als beste uit de vergelijking naar
voren.
- Het type van onbekend fabrikaat (X) dat
bij de visuele inspectie de toets der kri
tiek niet kon doorstaan is het minst be
trouwbare type

Type

x

=

£

X.

i= 1

De variantie uit:
1
n
S2 = — !— Z
n -

0
0,02-0,03
0,04-0,06
0,07-0,1
> 0,1

PN

Kk (10), ZA, Ha
BA, ZP
AG, Me, Es, X (16)
Ke, X (10)
BP, X (25), Kk (20), PN

Snijkant
In tabel 10. is de variatie in snijvoegbreedte
gegeven, een belangrijk resultaat vooral
voor maattoleranties bij optisch of nume
riek snijden.
Tabel 10. Variatie in snijvoegbreedte
type

0,02

ZP
Kk 20, Ha, ZA, Es
Me, BP
AG, Ke
BA, PN, X (0,23)

L 1121
0,04-0,06
0,06-0,08
0,08-0,12
> 0,12
610

(c,-x)2
I

S(tandaardafwijking) = -y/S2

type

variatie in mm

1 i = 1

De standaardafwijking volgt nu uit de va
riantie via

Tabel 9. Holheid
holheid in mm

/ n

'

Holheid in mm: 0,18

Fig. 12. Holheid van drie snijvlakken.
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The role of the north western European continental shelf in securing Europe’s
future energy needs*
by Dr. D. Rohwedder**
Introduction
The effort to tap the energy wealth of the
North Sea is one of the most exciting oil
and gas operations o f our time and the
challenge has spurred tremendous ad
vances in energy exploration and devel
opment technology.
The International Dimension of North
Sea Development
From the very beginning, it has also been
an international undertaking with major
policy implications not only for the nations
directly involved but for other nations as
well.
International companies have been fully
involved in exploration and production, in
innovation with new technologies and in
the complex infrastructural systems that
are needed to market North Sea oil and
gas. Aside from the major impact - political,
economical and social - on the principal
producing nations of the North Sea - the
United Kingdom, Norway, and Holland other nations too have been greatly affected
in their policies. And not least has been the
important impact of North Sea discoveries
in the international oil market.
Crucial Role of North Sea Energy Re
sources
In the future, North Sea energy resources
will play an even more crucial role. For an
adequate pace of explorations and devel
opment in the North Sea will be essential if
our societies are going to have available
sufficient oil and gas supplies while we plan
and implement the transition to a new
energy supply structure that will have to be
developed by the end of this century.
North Sea energy resources provide a
valuable breathing space in changing over
from oil and gas to new energy sources
without too much friction.
Results of the IEA Review
I should like to dwell upon the overall inter
national context within which the role of
North Sea energy supplies is going to be
determined. Just recently, the International
Energy Agency released its latest review of
the energy policies of its Member Coun
tries. The review underlines the uncertain
and vulnerable economic future that the
industrial countries face unless we inten
sify our efforts to increase efficiency of
energy use and to expand new sources of
energy sypply. The size of the challenge is
best expressed in terms of demand for im
ported oil. For example, on the basis of
current energy policies in the industrial
countries, estimated world demand for

OPEC oil in 1985, could range from 42 to
48 mb/d compared to around 30 mb/d at
present. If we analyse future OPEC's instal
led production capacity and maximum sus
tainable supply and also take into consid
eration the possibility of limitations of pro
duction for economic and political reasons
we see that we haven little certainty that oil
will be available in sufficient quantities from
the mid-1980’s on an even less certainty
the closer we get to the next century. These
projections are, of course, based on certain
assumptions about economic growth.
Quite naturally, the picture will be different if
growth is lowerthan expected. Such a deve
lopment, apart from being undesirable,
would not remove the problem altogether
but only postpone it for a few years.
The central conclusion of the IEA review is
that all countries, if they are to have an
adequate supply of energy to enable them
to achieve their social, economic and politi
cal goals, must strengthen their energy
policies and implement vigorous pro
grammes. And although these program
mes obviously will be conceived and im
plemented largely at the national level, a
high degree of international co-operation
will be essential. No one country - even an
energy-rich country - can properly plan its
economic policies unless it has some assu
rance of global energy stability and in parti
cular unless it has accurate information on
worldwide energy resources, intentions
and plans of others.
Norway’s relationship to the IEA
This also applies to Norway, which is not a
full member of IEA but - and this is the point
- is fully integrated into the Agency group.
The IEA is a community of solidarity, entail
ing mutual rights and obligations that are
very carefully balanced. Each of the part
ners gains from this. However, the Agency
and its members must ensure that the
energy commitments they have made are
lasting and are translated into action. The
member countries must all submit them
selves to the criticism of the others. And of
course they also have a claim on the mu
tual encouragement they need to step up
their policy efforts. I am very confident that
the IEA will continue its positive develop
ment. In this context, I welcome the recent
strong majority vote in your Parliament con
firming Norway’s associated membership.
Worldwide Cooperation Essential
Seen on a global scale, cooperation among
IEA is only part of the picture. There must
also be cooperation between the industrial

democracies as a whole, the oil exporting
developing countries and the non-oil devel
oping countries. Throughout the transition
to a new energy supply and demand struc
ture and ultimately to the post-oil era each
of these groupings will have to assume
clear responsibilities. The industrial na
tions whose energy, financial and techno
logical resources are considerable must
lead the way in the structural change from
an oil-based capital stock to one more
broadly based upon more plentiful sources
of energy such as coal, nuclear power and
ultimately the renewable energy forms.
Such a profound change can best be ac
complished in a dynamically expanding
world economy under liberal trade condi
tions. Throughout this transition we will still
need considerable quantities of oil and gas
even as we progressively limit them to prior
ity uses.
The oil exporting countries will have to safe
guard the international climate for their own
industrial development and economic di
versification by taking into account in their
pricing and production decisions not only
their own immediate needs but also those
of the world economy as a whole.
The non-oil developing countries are in the
most vulnerable position of all. Because oil
is relatively simple to use, they will depend
on it for a long time to come. On the other
hand, they will have to ensure that their
agricultural and industrial development is
consistent with the emerging new structu
res of energy supply. Many will also have to
encourage actively investment from indus
trial and oil exporting countries in explora
tion and development of all sources of
energy.
Cooperation among the Industrial Na
tions
International cooperation will also be indis
pensable among the industrial countries.
The International Energy Agency already
exists as a forum for such cooperation and
has developed a conceptual approach to
the long-term energy problem as well as a
basic framework for cooperative activities.
Although much progress has been achiev
ed since 1974 much more remains to be
done.
* Text of the speech delivered at the Offshore
North Sea Conference in Stavanger. Sept.
5-1978.
" Chairman of the Governing Board, Interna
tional Energy Agency, Paris
State Secretary Ministry of Economics Federal
Republic of Germany

Foto 1 The Tor Platform on the Ekofiskfield, built by Kwaerner Engineering A.S. It is expected that 77,000 barrels of crude oil per day will be produced
on this platform.
Cleary, action in the United States is urgent
especially in regard to pricing of oil and gas.
President Carter’s pledge at the Bonn
Summit that U.S. domestic oil prices shall
be raised to the world level by the end of
1980 is most important not just for the U.S.
domestic energy situation but for the entire
world economy and security interests of the
Western world.
But important as the United States contri
bution is, other countries must do their
share. The larger economies in particular
have a similar quantitative contribution to
make. More can be done in Europe and
Japan to intensify conservation and ex
pand alternative supplies. The industrial
nations have great potential to expand the
use of coal and to further develop the
world-wide coal trade. Similar potential
exists to develop nuclear power as a re
liable fuel source without, of course, neg
lecting safety.
Difficulties do exist and I do not want to
underestimate them. But they are sur
mountable if the industrial nations coopera
te.
Cooperation in Europe
I have dealt with the overall international
context at some length because it forms an
essential background to what I have to say
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about energy policy cooperation in Europe.
We Europeans cannot afford to neglect the
global dimensions. Our economic interde
pendence with other parts of the world is
such that maintaining a growing world eco
nomy together with an open international
trading system is a vital interest for Europe.
Energy is very much a part of this interest.
Cooperation between Norway and Ger
many
On the other hand, we should not overlook
the importance of energy at the national
level. This country’s rich energy resources
have given an important stimulus to broad
en its industrial structure. Cooperation
between Norway and its Nordic and other
Western European partners has become
very much closer in the wake of North Sea
development. In the case of the Federal
Republic of Germany, I can judge this from
my own experience.
Both sides expect succes in energy coop
eration. Such succes is needed in order to
spur a broad industrial cooperation going
far beyond oil and gas in perspective and
direction. It has become apparent that this
approach is in the interest of both sides and
also helps to strengthen long-term political
relations. Hence, my Government attrib
utes great significance to cooperation with

Norway in an overall context.
I am pleased to say that this cooperation
has evolved in an encouraging way. Com
panies in our two countries have identified
and started on several joint projects. Eco
nomic cooperation is by nature long-term.
It calls for time and patience, but in the long
run will bring decided benefits to both part
ners.
Contribution of the North Sea Producer
Nations
Let me return to the future prospects of the
North Sea oil and gas resources. The pro
jections contained in the recent IEA review
indicated that European oil and gas pro
duction would rise from 3 1/2 mb/d oil equi
valent in 1976 to over 7 m b/d oil equivalent
in the mid-1980’s before flattening out and
gradually declining thereafter. European oil
imports are already declining and this is
expected to continue until the early 1980’s
at least. However, this cannot be a cause
for complacency since intensive explora
tion and development will be necessary to
prolong this positive impact as far as possi
ble. Key decisions are required before the
necessary investments for national infra
structural development can take place.
Clearly, the immediate efforts required to
maintain an adequate pace of exploration

and developm ent w ill nave to com e from
Norway, B ritain a n ti th e Netherlands. An
adequate investm ent clim ate m ust be
m aintained th s t w ill continue to a ttract in
vestment. The needs of Europe as a whole
w ill have to be considered when planning
for th e m ost rational use of North Sea re
sources.
Each of the governm ents involved w ill have
to weigh a large num ber o f factors in their
policy decisions concerning th e pace o f
additional exploration and rate of depletion
as well as th e infrastructural systems tt
would be shortsighted if such decisions
were to be taken on th e basis of national
considerations alone. It is m ost im portant
that these decisions sated ta k e account of
the needs of other nations and the overall
econom ic and political relations between
the neighbouring W estern European coun
tries

The Role of other European Nations
I do not want to suggest that a ll the e ffort
should lie with the producing areas. The
other nations too will have to pull th e ir
w eight, as the lEA-reviews clearly suggest
Most ot the European nations have sign ifi
cant plans to reduce oil consum ption rela 
tive to total energy growth and to econom ic
growth For exam ple, analysis of energy
demand projections contained in the recent
E A R eview show s th a t over th e period
1976-1985 European oil consumption Is
expected to grow at an annual rate of only
2.5 per cent compared to an annual rate of
3.7 per cent for overall energy consump
tion. These growth rates rely on ambitious
conservation and fuel-switching program
mes. It is most important that these pro
grammes are fully implemented.
On the supply side, the energy-poor coun
tries of Europe also have the potential to
diversify away from oil to greater use of
coal in electricity generation and in industry
and to maintain steady expansion of nu
clear power. Strong support for research
and development should also form part of
this concerted effort.
Benefits of a Concerted Approach
The role of North Sea oil and gas resources
should not therefore be seen in isolation.
The rapid development of these resources
accompanied by a strategy to encourage
the most rational use of oil and gas can
contribute in a major way to create a viable
energy option for Europe. This in turn
would mean more economic security not
only in our continent but also in other parts
of the world. Such a policy would help to
reduce European oil import demand for as
long as possible. It would allow sufficient
time for the transition to new energy supply
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Foto 2: The accommodation platform 'Safe Astoria', a semisubmersible, (80 x 53 m) has been built
by Gbtaverken Cityvarvet for Consafe Offshore AB. It will provide quarters for 600 people and will be
stationed in the North Sea.
and demand structures. It would have a
positive impact on the international oil mar
ket by alleviating price and supply tensions
that could otherwise erupt suddenly with
grave damage to the world economy. In
economic terms, it would contribute to a
more balanced international payments si
tuation. By reducing uncertainty, it would
increase business confidence generally,
and by promoting directly increased in
vestment in energy conservation and new
energy production would give an important
stimulus to economic growth.
The alternative to such a policy would be a
damaging lack of cohesion in Europe and
the growth of divisive forces due to dispar
ities in economic strength. These dispar
ities would be greatly accentuated if harsh
competition for scarce oil supplies in the

1980's erupted. Surely none of us wants
this to happen. Consequently, and particu
larly as Europe seeks greater economic
unity, the European nations have every in
terest in cooperation among themselves
and with other regions.
The gradual and careful development of
the North Western Continental Shelf
provides an outstanding opportunity for our
countries to show that they are ready and
able to build a common future. The oil and
gas producing countries of our region avail
of a precious source to augment the wel
fare of their people and the provide security
of supply to their neighbours. In doing this,
Norway, our host country, makes a remark
able contribution to the international com 
munity, and I therefore take this opportunity
to express my respect and appreciation.
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Multi-purpose bulk carrier ’Meerdrecht’

The 44.600 ton d.w. bulk carrier M eerdrecht was recently deli
vered from Gotaverken Arendal to N.V. Maatschappij Zeeschip
’Scherpendrecbt', Rotterdam, a company in the PHs. van Ommeren group. A second ship of this type - named 'Mijdrecht’ - is to be
delivered from Gotaverken Arendal later this autumn, and a third
forthe same owner is now building at Gotaverken Oresundsvarvet.
Seven ships of this type were originally ordered for the yards’ own
account, but four of them are now sold to foreign owners.
The main particulars of the new ship are:
Length o.a.
191.40m
Length b.p.
185.00 m
Breadth, moulded
32.23 m
Depth, moulded
16.05 m
Draught on summer freeboard
11.30 m
Deadweight at summer freeboard
44.600 tdw (metric)
Gross tonnage
26.845 reg. tons
The ship is built to highest class with Lloyd’s Register, with the
designations ’UMS’ and ’Strengthened for heavy cargoes’, 'Holds
2, 4 and 6 may be empty'.
The total capacity of the seven holds is 60.000 m3 grain. Ore cargo
can be loaded in No. 1, 3, 5 and 7 holds.
Special cargoes like containers and lumber can be carried with the
provision only of minor additional stowing equipment. The neces
sary stability and suitable dimensions are already incorporated in
the basic design of the ship. The very generous cargo volume
enables the ship to carry full deadweight even of cargoes with a
relatively high storage factor.
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Extensive analyses of maximum permissible ship dimensions in
bulk ports have been carried out with the intention of finding
dimensions which would permit the ship to call at more ports than
conventional designs with the same carrying capacity. The new
bulk carrier is therefore shorter, wider and has a shallower draught
than a conventional 44.000 tonner. The draught corresponds to
that of a conventional 37.000 dwt bulk carrier, yet the wider beam
of the Gotaverken design results in a 20% increase in deadweight
when trading on a draught of 37’.
The seven hatches are covered by wide-opening, hydraulicallyoperated hatch covers, six of which are of single-panel 'Piggy
back’ type and one of three-panel folding type. All hatch covers are
strengthened for containers and other deck cargoes up to a load of
2,6 t/m 2.
The ship is equipped with four 2 5 1deck cranes with an outreach of
30 m, giving a good operating area on quays. Working in pairs, the
cranes can handle fully loaded 40’ containers. They can also be
furnished with grabs for handling conventional bulk cargoes.
The deck machinery consists of four 20 t and one 16 t electrohydraulic mooring winches. Two of the 2 0 1winches are combined
with windlasses. There is also a 5 t travelling hoist for handling
provisions and machinery parts.
The aft superstructure comprises six storeys. The new vessel
features a very high standard of accommodation, designed t r
provide pleasant living conditions for the crew. There is a singleberth cabin with toilet and shower for every member of the crew.
Minimum floor area in cabins is 15 m 2, with a floor plan which

permits a variety of furniture arrangements. A new type of bulk
head gives improved noise reduction between adjacent cabins. In
addition to the 33 cabins, there are messrooms, day rooms, hobby
workshop, recreation room, sauna and swimming pool. All living
quarters are air conditioned.
Engine room
The main engine is Gotaverken/B& W 7 cylinder K67GF, with a
continuous service rating of 8.75 MW brake {11.900 bhp) at 140
rev/min. and a maximum continuous rating of 9.65 MW brake
(13.100 bhp) at 145 rev/min.
Steam is produced in a combined exhaust gas/oil fired boiler, with
a capacity of 2.600 kg/h when gas fired and 1.500 kg/h when oil
fired.
The ship has three auxiliary diesel generators of Nebb make, two

of them rated at 680 kW. and one at 900 kW. There is also one
emergency diesel generator rated at 96 kW. Each diesel generator
is provided with automatic starting and connection with the main
switchboard in case of black-out.
To minimize noise levels, the auxiliary diesels are placed in a
separate space in the engine room.
A central control station is provided in an air conditioned, noise
insulated control room in the engine room. The control room also
comprises the main switchboard and a control console.
From the control station it is possible to operate the main engine
and auxiliary machinery and to exercise complete supervision of
the machinery as required for unmanned engine room spaces.
Essential parameters are digitally displayed.
The ship has two electrically driven ballast pumps of Eureka make,
each with a capacity of 1.500 m3/h at 20 m LC.

Nieuwbouw Baan Hofman Diesels B.V. - Gorinchem geopend
Op 1 september j.l. nam Baan Hofman Diesels B.V. haar nieuwe
bedrijfspand op het industrieterrein in Gorinchem-Avelingen-West
in gebruik.
De officiële opening werd verricht door de heer Robert M. Tuck jr.,
Manager European Operations van Detroit Diesel Allison Interna
tional Europe.
Baan Hofman Diesels B.V., een zustermaatschappij van Baan
Hofman Machinefabriek, behoort tot het V.B.G.-concern te Bloemendaal. Door de snelle groei van dit jonge bedrijf, in een econo
misch vrij moeilijke tijd, is het toch nodig gebleken, naar een ruimer
bedrijfspand uit te zien.

Door deze nieuwe huisvesting en mede door de aanwezige mo
derne testapparatuur, kunnen de afdelingen verkoop, onderde
len en service efficiënter werken, waardoor de gebruikers van
Detroit Diesel-motoren voor scheepsvoortstuwing, industriële
toepassingen in vele vormen een optimale service kunnen ver
wachten.
De Allison automatische transmissies voor toepassing in bedrijfs
voertuigen en grondverzetmachines vinden in Europa steeds
meer toepassing, in het nieuwe pand zijn moderne voorzieningen
geplaatst, om aan deze groei te kunnen voldoen.

HATLAPA-boegschroefinstallaties

Ter afronding van het veelomvattende produktieprogramma van
laad- en losgerei, stuurmachines en verhaaltechnieken heeft de
Firma HATLAPA onlangs een geheel nieuw ontworpen boegschroefinstallatie op de markt gebracht.
Deze boegschroefinstallatie om vat'een serie van 14 typen (zie
tabel), welke zich kenmerken door een ongecompliseerde, ro
buuste en eenvoudige bouw.
Door gebruik te maken van hoogwaardige materialen met opti
male en efficiënte gebruiksmogelijkheden, waarbij tevens alle
noodzakelijke veiligheidsvoorschriften in acht zijn genomen, is
een uitstekende en zeer aantrekkelijke installatie gefabriceerd,
welke ook de grotere schepen de noodzakelijke manoeuvreerhulp
kan bieden.
Diverse bouwvarianten maken het mogelijk voor elke gebruiks
mogelijkheid een oplossing te vinden, terwijl alle aanwezige aandrijvingsaggregaten gebruikt kunnen worden.
De uitvoering van de vaste propeller kan bij bepaalde gebruiksnoodzakelijkheden door een dienovereenkomstige aanpassing
van de aandrijving in hoge mate vergeleken worden met de regel
mogelijkheden van een verstelbare propellerinstallatie.
Alle HATLAPA-boegpropellers worden vóór aflevering in de fa
briek getest op een proefstand, welke bij benadering de werkelijke
bedrijfsvereisten evenaart.

r

1 r

—

De afb. laat een HATLAPA-boegschroef zien, welke is ingebouwd
in een Ro-Ro-schip 'Helene Husmann’ van de Rederij Franz Husmann te Haren (Duitsland). De horizontale boegschroefaandrijving, met afname en test door Germanischer Lloyd, geschiedt door
een 220 Kw elektromotor.
De Uetersener Maschinenfabrik HATLAPA wordt in Nederland
vertegenwoordigd doorG . K. Poelman Scheepsmasten en Laad
bomen B.V., Delfzijl.

1

t

DDQQ
DDK3 Q
CCO D

4
1

M
M

l l l l
□

□

□

□

e n e n
CCQ C
□

□

□

SIS

□

e n etaohaol
n

616

ns
•s

10TM

VERKEER EN WATERSTAAT IN 1579
Een greep u t de begrothig

Scheepvaart
Ns esn periode wan iw trekkelijke onverschilligheid © men zich
opnieuw bewust geworden dat -de .scheepvaart s a rt onmisbare
pfaatem nsem t ind e nationaieeconom ie Deze-erteenrong-is-merfc'
baar op verschillende .gebieden. Ais dienstverlenende activiteit
past de scheepvaart in de ontwikkeling op langere term ijn.
Scheepvaart is m ilieuvriendelijker, vraagt relatief w einig energie
Bovendien is de scheepvaart belangrijk voor de werkgelegenheid.
Naast deze positieve waardering is de scheepvaart de laatste tijd
ook in kritische zin onderwerp v a r gesprak gaw eest Rampen van
ongekende omvang zoais die met de Armco Cadiz, hebben
aangetoond dat hm vervoer «an stoffen die schadelijk zijn voor het
m iiieu, z o goed m ogeiijk beveiligd m oet z ijn Nog nadrukkelijker
dan vroeger richt de aandacht van de regering zich aan ook: op de
veiligheid ie t ze e en h e t voorkómen van ram per;. Een eerste
verniste daarvoor is bundeling van krachten, zow el nationaal ais
internationaal De regering is van pian hiervoor de nodige in itia tie '
ven tte ontwikkelen.
De ontwikkelingen m de intem atianaie scheepvaart, de toene
mende concurreniie en de profest® vragen daarnaast om een
beleid dp iange term ijn. Voor hetiorm uiarsn hiervan is een duide
lijke en gebundelde m aritiem e research Ttoodzakeiijk. De eerste
concrete stappen hiervoor zijn gezet. B e com m issie R eiafe
Overheid-Naderiands Scheepsbouwkundig Proefstation heeft in
voorstellen aangedrongen up eer. sam engsan van de researcninstdilmgcm -®p «maritiem gebfed. M r ovefteg volgt.
Omvang van de vloot
De omvang van de grote handelsvaartvloot onder Nederlandse
vlag, inclusief zeesleepboten en bevoorradingsmaterieel en der
gelijke, bedroeg op 1 januari 1975 ruim 5 miljoen BRT (inclusief
registratie in de Nederlandse Antillen).
Hiervan was ruim 3 miljoen BRT in Nederland geregistreerd.
Op 1 januari 1978 bedroeg de omvang 4,6 miljoen BRT (inclusief
Nederlandse Antillen), waarvan 2,8 miljoen BRT in Nederland was
geregistreerd. De omvang van de kleine handelsvaartvloot is ge
durende een aantal jaren sterk teruggelopen. Deze ontwikkeling is
door het Maritiem plan weer omgebogen.
Bedroeg op 1 januari 1975 de totale tonnage van de kleine han
delsvaart onder Nederlandse vlag 278 000 BRT (378 schepen), op
1 januari 1978 was dit 350 000 BRT (376 schepen).
De bijdrage van de Nederlandse scheepvaart aan de dienstenba
lans schommelt tussen de 20 en 25 procent. Voor 1977 was dit
24,3 procent.
Uit deze cijfers blijkt duidelijk het belang van de dienstensector
voor de externe financieel-economtsche positie van Nederland en
de prominente plaats die de zeescheepvaart daarbij inneemt.
Werkgelegenheid
De werkgelegenheid in de Nederlandse zeescheepvaart liep evenals de vlootontwikkeling-de laatste jaren langzaam achteruit.
Toch hebben altijd nog ongeveer 30 000 personen werk in de
Nederlandse scheepvaartondernemingen. Hierin zijn begrepen
20 000 personen varend personeel: bestaande uit 11 000 Neder
landers, circa 4000 Spanjaarden en Portugezen en 5000 Aziaten.
Het aandeel van de Nederlandse bemanningsleden, dat in het
totale bestand tot ongeveer de helft was teruggelopen, laat voor
het eerst weer een stijging zien. Ongetwijfeld wordt hier de invloed
zichtbaar van het Maritiem Plan: op de schepen waarvoor in het
kader van dit plan een investeringspremie is gegeven, bestaat ge
middeld 73 procent van de bemanning uit Nederlanders.
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In te rn atio na le sch ee pva artp oiitte k
B e internattonale scheepvaartpöiötëk b iijft geconcentreerd rond
aev»aa§ s fh s f mogefijk blijkt to t een wereidwitde n w iw ijr if l van
be UMCT AD-code-voor iijnvaartcoftfersnees te kom en B tt w aag
stuk: b iijft hst internationale overleg over schespvaartzafcen be
heersen, hoewel deze conventie ai meer dan vier iaar geleden tot
stand kwam.
Het -overleg heeft niet plaats met as partners, die daarvoor fm
m easi in aanmerking kamen; nam eiijk de ontwikkelingslanden,
maar juist tussen de traditioneel m aritieme tanden Het doe! is, een
aantal van deze randen ervan te overtuigen dat het -politieke den
ken op scheepvaartgebied uit dtent te gaan van een andere filoso
fie . Dsze fiiösöiie komt erop neer dst de overheid zich niet langer
afzijdig kan houden van d e scheepvaart.
De jongste gebeurtenissen, zoais de -olieramp voor de Franse
kust, hebben nog eer® bevestigd, dat de scheepvaart Nederland
niet alieen.aangaat als viaggestsst, maar ook ais kuststaat. Neder
land-bezit immers ’s werelds grootste zeehaven en heeft voorde
kust ook belangrijke internationale scheepvaartroutes Daarom
kunnen de nautssch-technische bemoeienissen van de Neder
landse overheid zich n ie t beperken to t «Nederlandse schepen. Zij
dienen zich ook uit ie strekken to t buitenlandse schepen speciaal
waar h st oe zeewaardigheid betreft de bekwaamheid er. omvang
van de bemanning en h et volgen van veilige routes tn dü streven
past ook de controle op zogenoem de sub-standard- schepten De
groeiende bezorgdheid over deze schepen heeft ai geleid tot een
internationale overeenkomst, die kuststaten meer mogelijkheden
biedt buitenlandse schepen te controleren.
In september 1979 zal de Maritieme Satelliet Organisatie (IN
MARSAT) - als alles volgens de plannen verloopt - operationeel
kunnen worden.
In het voorjaar van 1979 zal onder auspiciën van de IMCO een
conferentie wordeh gehouden over de opsporing en redding van
schipbreukelingen en schepen die in nood verkeren.
Maritieme research
Een commissie heeft de afgelopen jaren onderzocht hoe de Ne
derlandse maritieme research kan worden gebundeld. Dit naar
aanleiding van de moeilijke financiële positie van het Nederlands
Scheepsbouwkundig Proefstation.
Met de bundeling van research was enkele jaren geleden al een
begin gemaakt bij de oprichting van het Nederlandse Maritiem
Instituut. Het eindrapport van de commissie verschijnt later dit jaar.
Naar verwachting zal dit rapport voorstellen de onderzoektaken
van het maritiem instituut en het proefstation onder één bestuur te
brengen.
Binnenscheepvaart
De sloopregelingen die in Nederland werden ingevoerd, hebben
inmiddels een belangrijke bijdrage geleverd aan de vermindering
van de overcapaciteit, die ook in de binnenvaart heerst. De aan
meldingen voor de Wet sloopregeling binnenvaart en voor de
Sloopregeling binnenvaart 1976 hebben de ramingen ver overtrof
fen. Overigens is de aanmelding voor de Sloopregeling binnen
vaart 1976 nog open tot 31 december 1978.
Het beleid voor de binnenvaart heeft als centraal punt de verbete
ring van het systeem van de evenredige vrachtverdeling. Daarbij
spelen de adviezen van de commissie Binnenscheepvaart een
belangrijke rol. Zo is in overeenstemming met deze adviezen het
aantal schippersbeurzen per 1 april 1978 teruggebracht van 32 tot
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15. Men onderzoekt of verdere concentratie, met hulp van mo
derne communicatiemiddelen, mogelijk is. Wat de herziening van
de structuur van het beurstarief betreft: het Economisch Bureau
voor het Weg- en Watervervoer en het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut zullen op korte termijn een eindrapport
over deze zaak uitbrengen. Na advies van de commissie Binnen
scheepvaart wil men de nieuwe tariefstructuur zo snel mogelijk
invoeren.
Met de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat werden
reeds maatregelen besproken ter sanering van de economische
en sociale situatie in het zand- en grindvervoer. Deze maatregelen
zullen dit vervoer moeten onderbrengen in het stelsel van de
evenredige vrachtverdeling, en wel zodanig dat aan de specifieke
eisen van het zand- en grindvervoer tegemoet wordt gekomen.
Scheepvaartwegen en havens
De totale overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens is
in 1977 gedaald tot 318 miljoen ton (328 miljoen ton in 1976).
Vooral de sector olie en olieprodukten liep terug, maar ook landbouwprodukten en ertsen. Alleen de overslag van vaste brandstof
fen steeg. De rest bleef ongeveer gelijk.
Rotterdam nam 84 procent van de goederenoverslag voor haar
rekening, Amsterdam 5 procent en de overige havens samen 11
procent.
Over een erts- en kolenterminal aan de noordzijde van de buiten
haven van IJmuiden is thans op velerlei gebied onderzoek aan de
gang.
De resultaten van dit beraad en onderzoek zijn van invloed ge
weest op de in 1977 op gang gekomen adviesprocedure van het
oorspronkelijke Voorhavenplan. De Raad van de Waterstaat heeft
de hoorzittingen hierover opgeschort, in afwachting van de resulta
ten van het beraad over de plannen op de noordoever. De Raad wil
nu het plan 'Noordoever' mede in zijn advisering betrekken, zodra
de resultaten van de onderzoekingen daarover bekend zijn. De
minister streeft naar een dusdanig verloop van het onderzoek, dat
een beslissing over de Voorhavenplannen omstreeks medio 1979
kan worden genomen.
Vaarwegenbeleid
De inspraakprocedure over het ontwerp-Structuurschema Vaar
wegen en de ontwerp-Vaarwegennota is achter de rug. De Raad
van Advies voor de Ruimtelijke Ordening heeft over eerstgenoemd
ontwerp al advies uitgebracht en het advies van de Raad van de
Waterstaat zal vermoedelijk nog dit najaar volgen. Daarna zal de
regeringsbeslissing over het Structuurschema aan de Tweede
Kamer kunnen worden aangeboden en de Vaarwegennota vast
gesteld.
In het afgelopen jaar is begonnen met de behandeling van een
Vaarwegenverkeerswet, die nodig is omdat de bestaande wetge
ving voor de verbetering van de scheepvaartreglementering een te
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beperkte grondslag biedt.
Het overleg tussen Rijk en Rotterdam over de kostenverdeling en
het beheer van de Hartelmond, dat het tijdstip van aanvang be
paalt voor het verwijderen van de Hartelsluizen (open verbinding
tussen Hartelkanaal en Oude Maas), zal naar verwachting bin
nenkort tot overeenstemming leiden.
Het beweegbare gedeelte in de Baanhoekspoorbrug zal naar ver
wachting nog in 1978 klaarkomen. Een grotere veiligheid van de
scheepvaart op de Waal bij Nijmegen kan worden bereikt door het
verwijderen van een pijler van de spoorbrug bij die stad. Dat is
mogelijk, omdat de NS deze oude spoorbrug moet vernieuwen. De
werken ter verbetering van de Dordtse Kil zijn nu zover gevorderd,
dat deze vaarweg eind 1978 kan worden gebruikt door zeesche
pen met bestemming Moerdijk. De verbinding van Amsterdam met
de Rijn zal ook omstreeks die tijd bevaarbaar zijn voor vierbaksduwstellen, zij het dat tot 1983 de duwstellen bij de sluis te Ravenswaay nog moeten worden ontkoppeld.
De studie over de verbetering van de Noordbrabantse en Middenlimburgse kanalen is bijna klaar. Binnenkort zal de minister hier
over advies vragen aan de Raad van de Waterstaat. Naar ver
wachting kan men in 1979 beginnen met de verruiming van het
Wilhelminakanaal voor de waterafvoer en de scheepvaart tussen
sluis 2 ten westen van Tilburg en het gereedgekomen kanaalgedeelte bij Oosterhout.
Het overleg tussen Rijk (Defensie en Verkeer en Waterstaat) en de
gemeente Rotterdam over de vervanging en uitbreiding van de
walradarketen langs de Nieuwe Waterweg is nu in een stadium
gekomen, waarin beslist zal moeten worden over het installeren
van een proefsysteem, dat de specificaties voor het definitieve
systeem moet opleveren. De bestelling van de nieuwe radarapparatuur zal gericht zijn op vervanging in 1983. De opdracht zal onder
concurrerende voorwaarden aan de Nederlandse industrie wor
den verstrekt. Na verkregen overeenstemming zullen de kosten
tussen het Rijk en Rotterdam op basis van tweederde-eenderde
worden verdeeld.
De Stuurgroep Noordzee-eilanden en Terminal (STUNET) wil na
jaar 1978 haar studies afronden over de vraag of een industrieeiland op de Noordzee wenselijk is.
De ICONA zal hierna aan de regering advies uitbrengen.
Deltawerken
De bouw van de pijlers voor de Oosterscheldedam zal kunnen
beginnen als eind 1978 de hulpbrug tussen Schouwen en de
bouwput Schaar klaar is. Het schip voor het verdichten van de
zeebodem in de Oosterscheldemonding kan eind 1979 in gebruik
komen. Met de bouw van het hefschip, dat nodig is om de pijlers op
hun plaats te brengen, begint men in 1979.

T e w a te rla tin g ’D o c k E xp ress 10 ’

Op 16 september j.l. werd bij Verolme Scheepswerf Heusden B.V.
te Heusden, deDoek Express 10 met goed gevolg tewatergelaten.
Mevrouw T. de Vries-Kruyt, echtgenote van de presidentcommissaris van Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en
Scheepswerven N.V., verrichtte de doopplechtigheid.
De Doek Express 10 is de eerste van een serie van 3 zogenaamde
zware ladingschepen', welke bij deze werf, behorende tot RSV,
worden gebouwd. De opdracht daartoe werd eind september 1977
verstrekt door Doek Express Shipping B.V. te Rotterdam. De vaar
tuigen zijn bestemd voor het vervoer van zeer zware ladingen en
worden uitgevoerd als afzinkbare 'dokschepen' met 2 zware portaalkranen.
Met de bouw van deze 3 schepen zijn in totaal voor deze werf ca. 1

Viertalige ’haventolk’
In opdracht van de Haven- en Vervoerschool ’Dr. A. J. T. Stakenburg’ is een
woordenboek samengesteld door de heer
P. Versnel (79!). De heer Versnel, oudemployé van Muller en Co. Scheepvaartagenturen, heeft met taai geduld in de loop
der jaren de basis gelegd voor dit woorden
boek, dat thans in eerste versie is versche
nen.
Het is nuttig voor allen die op nationaal

miljoen manuren gemoeid. Het eerste schip zal in januari 1979
worden opgeleverd, de beide volgende elke 3 maanden later.
Technische gegevens Doek Express 10
Lengte over alles 152 m; lengte tussen de loodlijnen 116 m;
breedte over de spanten 24,20 m; holte tot bovendek 15 m; holte
tot dokvloer 7 m; lengte dokvloer 116 m; breedte dokvloer 20,20 m;
afmeting dokdeur 20,50 x 9,50 m; hijsvermogen: 1.000 ton (elk
der beide kranen 500 ton); snelheid 16 knopen; inhoud ruim: ca
17.000 m3; draagvermogen: maximaal 12.000 ton; voortstuwing;
twee verstelbare schroeven, elk gekoppeld aan een Werkspoor
Diesel motor, type 6 TM 410, van 4250 pk.
Classificatie: Lloyd’s Register of Shipping + 100 A1 + L.M.C. +
U.M.S. 16/24.

en internationaal gebied met zee-, kust- en
binnenvaart te maken hebben:
stuwadoors, cargadoors, expediteurs, re
derijen, baggerondernemingen, douane,
rijkswaterstaat, havenpolitie, assuradeu
ren, scheepsbouwers, rijnvaartrederijen,
sleepbootondernemingen, schepenregis
ters, experts, internationaal wegvervoer
etc. etc.
Doordat de 'Haventolk' vergezeld gaat van
drie aparte indexen, en wel in het Engels,

Frans en Duits, is het onmiddellijk bruik
baar voor buitenlanders en als zodanig
ook geschikt als relatiegeschenk,
Teneinde een zo groot mogelijk gebied te
kunnen bereiken is het boek met de bij
gevoegde indexen eenvoudig uitgevoerd
waardoor de prijs bijzonder laag werd ge
houden ( / 15,-) De distributie van de
'Haventolk' wordt door bovengenoemde
school verzorgd.
Adres: Soerweg 31,3088 GR Rotterdam.
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorstel voor lezingen en evenementen seizoen 1978/1979
Viering IVe lustrum van de afdeling
Groningen
17 nov. (vr) Groningen.

19 jan. (vr) Amsterdam
25 jan. (do) Groningen

'Alphaprom’ Alphanumeriek
bewa
kingssysteem voor machinekamer- en
koelinstallaties
door P. G. Kempers, directeur CSI, Vlaardingen
23 nov. (do) Rotterdam
24 nov. (vr) Amsterdam
28 nov. (di) Groningen

Technische aspecten van de rationali
satie in de bedrijfsvoering aan boord
van schepen**
Dagbijeenkomst op 13 februari (di) te Delft.

Scheepsontwerp**
Spreker(s) nader op te geven
14 dec. (do) Rotterdam
15 dec. (vr) Amsterdam
19 dec. (di) Groningen
Nieuwjaarsbijeenkomsten
3 jan. (wo) Rotterdam
4 jan. (do) Groningen

Onderhoudsvoorspelling aan de hand
van trillingsanalyse
door ir. C.A.J. Tromp, Lector aan het Kon.
Instituut voor de Marine te Den Helder
22 febr. (do) Rotterdam
23 febr. (vr) Amsterdam
27 febr. (di) Groningen

Some recent offshore conversions*
Spreker van IME (nader op te geven)
18 jan. (do) Rotterdam

Ro-Ro veerschepen
door J.R. Madiol, oud-Chef Technische
Dienst Noordzee Veerdiensten
22 mrt. (do) Rotterdam
23 mrt. (vr) Amsterdam
29 mrt. (do) Groningen

Verenigingsnieuws

Ballotage

Verkiezing hoofdbestuursleden
Wegens het periodiek aftreden van de he
ren prof. ir. J. H. Krietemeijer, voorzitter en
ing. E. Botje, lid en vertegenwoordiger van
de afdeling Groningen, welke beiden niet
herkiesbaar zijn, doet het hoofdbestuur u
de volgende voorstellen:
a. Aangezien binnen het hoofdbestuur
geen kandidaat bereid is gevonden de
functie van voorzitter op zich te nemen,
stelt het hoofdbestuur voor de ambts
termijn van prof. Krietemeijer met
maximaal één jaar te verlengen, tot een
geschikte kandidaat voor de functie van
voorzitter is gevonden. Prof. Kriete
meijer is hiertoe bereid gevonden.
b. In de vakature van ing. E. Botje, die
eveneens niet herkiesbaar is, heeft het
hoofdbestuur op voorstel van de afde
ling 'Groningen' het volgende dubbeltal
gesteld:
1. Ing. H. Bitter
2. Ing. L. Lussenburg
De stembiljetten zullen t.z.t. aan alle stem
gerechtigde leden worden toegezonden.
Eventuele bezwaren kunnen vóór 15
november a.s. bij het hoofdbestuur worden
ingediend.

De volgende heren zijn voor het GEWOON
LIDMAATSCHAP voorgedragen aan de
Ballotage-Commissie:
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J. VAN BERKEL
Oud-Scheepswerktuigkundige (met di
ploma C volledig; Assistent-bedrijfsleider
Holland Repair and Service, Amsterdam
Wipperspark 112, 3141 RD Maassluis
Voorgesteld door C. Houtman
B. A. BURGER
Plaatsvervangend
directeur
Hogere
School voor Scheepswerktuigkundigen,
Rotterdam
Spiritoso 32, 2925 BN Krimpen a.d. IJssel
Voorgesteld door J. den Arend
M. FLAMELING
Desk./Gecomm. Verkeer en Waterstaat Directoraat Generaal van Scheepvaart
(onderwijs);
Lid
Examencommissie
Scheepswerktuigkundigen
Van Polanenpark 7, 2241 SE Wassenaar
Voorgesteld door J. den Arend
P. C. DE HAAN
Leraar Scheepswerktuigkunde

Hogere

Schottel voortstuwers
door ir. O. Bussemaker, adjunct-directeur
Schottel Nederland B.V., Den Haag
19 apr. (do) Rotterdam
20 apr. (vr) Amsterdam
24 apr. (di) Groningen
Tankcleaning by crude washing*
Spreker van IME (nader op te geven)
17 mei (do) Rotterdam
NB
Het programma is voorlopig. Wijzigin
gen en aanvullingen kunnen nog wor
den verwacht, o.m. wordt een excursie
voorbereid in het najaar 1978.
*Lezingen in samenwerking met het lnstitute of Marine Engineers (Netherlands Branche)
**Lezingen in samenwerking met de
Sectie Scheepstechniek van het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs en het
Scheepsbouwkundig Gezelschap 'William Froude’.

School voor Scheepswerktuigkundigen,
Rotterdam
Leeuwerikstraat 31, 2964 CA Groot Ammers
L
Voorgesteld door J. den Arend
J. W. VAN HOEK
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor
SWTK’n, A’dam, HTS-STRUCTUUR:
Scheepswerktuigkundige Shell Tankers
B.V., Rotterdam
Linnaeushof 37 II, 1098 KL Amsterdam
Voorgesteld door J. den Arend
F. HOSPER
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor
SWTK'n, Amsterdam, HTS-structuur; As
sistent Werktuigkundige N.V. t.v.v. De Ko
ninklijke Hollandsche Lloyd, Amsterdam
Maartensdijklaan 544,2541 VK Den Haag
Voorgesteld door J. den Arend
J. L. YNTEMA
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor
SWTK'n,
Amsterdam,
HTS-structuur;
Scheepswerktuigkundige Kon. Nedlloyd,
Rotterdam
Hoarpaed 4, 8856 BS Pietersbierum
Voorgesteld door J. den Arend

P WL IDE StUUfiïBR
Afgest
Magere Zsevsarraohagi -«aor
SWPCa, Amsterdam, WTS-^iriEaaur;
ScaaaBswef^tgkunaigg fSWP ‘D vsteiaj
Maartscnappip Amsterdam

Haaiasrast 54,
EJ SsnttpapCMM
Voorstad Oaor J. as* Arend
H. E. SMOuDERS
Afgest
Mtogare ZAevaartsohaöi voor
SWIWCIr, A n s e s s m . W TS^rudtuur:
ScheapswerWuiqtordtgfi
Zasrarianj
HölianP-DMmijsasi Müammwm &
flÉSIf"
Heide s Sshaapvsar m> MandaisösdnffL
Rotterdam
E y t a i a r i s t ó s i 9 l|,

W Sïï K r

f c is f f ls te i

\lam xt& sm ü door J . d sn Arena
J. A P STEEHEfcEA
A fp s t.
Magate yiBMimMl rwBEllWlliHlf

SW K M

Vm m m ragan a s T uftlO P -LiD
I . M . W> AALDERS
Sti;i3srsnae & c HTS. Dnrpre.Tr, afeï
S ö ie tsstto yw km a e
tterg-STi O a isete e S«£. ■SSSSCtL'Nijmegen
vaofpastetd aaer tr. M Mmsmam
A. A BOS
Student :m.a. TH Dsfü, s td Sahetepsbouwm , Sciteepvsaflfcjnóe
2B’ -- AS D eT
Vaorgesteid door P. A Luitensat
■A. ML iFFtUTERS
GJuderenas sM, MTS Bm dm cM , sm
'OphBPpgbo iw ir rnrtrr
ite rte nisa rt 1T&, 4722 A j PtocssressS!
vreisg3S?3i2 Steer Ér. ML Musmar;

m ia sto § 'mm S -atósbe? w m
W m rotte p s s p s s rfp g teZPïg mmr 'M mimm
S»?p Ss?mg?t m m m M S
m
m m w m mmm w&mm^mg m é& OèXm •s ’ c? ® mmM sÉ t m Pmmsrn
PMmm
E m tm sm m m os tM m m m
waar ïte v j \mz%m k. G . Langetaar Gzn.
cm M .& 3 m ir z t ó v&fïm igë socrös cwsr
aaze igm sm st m
«en fepsnder «esstS
w m wsfeamTcHse «é
M m óm , tm . C- A.
Sm»ste\ C. En». F. 1 Mter. £., H<nd o i the
Sai!«Bge Assoc^efen te 'Londen.
De re e r Sinaiasr Psmsnaëfete aan sfe hand
■wan a a s m aa©rapt»raen ender m e « ’ de
vaioansê onöarws^sar,: De Sahspe ffe tes ^ J o fd s d p e n
h e l weR^etpen van
sehapsn « n ofateateri:
ondarm eer de
wan siee®©oe«£apiao-

m m m mocrnmmmlm m stapan abscs
VDD;

~~S-srrj;rLU"

Scneeaswesaiigfki'iaipë ü ij v am fffeiteft,
G o u m z a r ® Cm, 8 W. Hottenda~
Bete Waiffiaan S4, flW F C l A h b M m m r
\lom m sm m cmm j . a te D m ré
C. €L « B W E U
Afgest. Htaga?® ZfewaaTteohopi ‘j© or
SWTtCri, Amsterdam «TS-STteaaur:
ScTt=©p5»@*töui§jteynd g e Sfial Tartten®
B.v,. Ftotisftism
Purttei • 45. 4 4 ® P y Amstelveen
Vooraasteis s to f J den A tsrel
R. J. H. DE VINK
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor
SWTK’n, Amsterdam, HTS-structuur;
Scheepswerktuigkundige Shell Tankers
B.V.?, Rotterdam
Spoorsingel 130, 3134 XV Vlaardingen
Voorgesteld door J, den Arend
Fr. J. VISSER
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor
SWTK’n, Amsterdam, HTS-structuur;
Scheepswerktuigkundige HollandAmerika Lijn
Boadreef 9, 3563 EP Utrecht
Voorgesteld door J. den Arend
P. C. VAN VLIET
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor
SWTK’n, Amsterdam, HTS-structuur;
Scheepswerktuigkundige Kon. Nedlloyd,
Rotterdam
Da Costakade t/o nr. 20, a/b T he Maple
Leaf
1053 XK Amsterdam
Voorgesteld door J. den Arend
A. ZWART
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor
SWTK’n, Amsterdam, HTS-structuur;
Scheepswerktuigkundige bij N.V. Stoom
vaart Mij. Oostzee’
Rustenburgerstraat 342 III, 1072 HD Am
sterdam
Voorgesteld door J. den Arend

H, ©.. m m j m
•Studerende a,d. MTS Doraresm, atetelmg
SsfrsspBöQUJWKiiirrae
Hm~\gmsm 1.. -3311T vM Cmcxmcrn
voarpesietó daor tr M Husrnan
A S W
PilTTEM
Sfuöemt a d TM D e ft, M d SïTesss&ay»:ImmÉs
®»r*rs3ks4ras(t tS t 1351 QC A rra te ü to a
waargeste® door A de© Afiend
S . 1WMSER
Stuasrenöê: a a l HTS ©©ndrastBi, ars
Scheepsbouwkunde
Hoedemakersweg 3, 9101 BS Dokkum
Voorgesteld door ir. M. Huisman
Eventuele bezwaren, schriftelijk binnen 14
dagen aan het Algemeen Secretariaat van
de NVTS, Heemraadssingel 193,3023 CB
Rotterdam.

Misslate. Vs©Sê «sissen: s®~ a a r iö SpecteoaaBS;
»
wan 35 tsrafesr iOmóm er- 'wm ó s m
l a t e fflrs» v a ic o n ; m m tm A s s s ip te fi
wen -« m s te i onser wwtm mm
wn
z # sTaoaa cfea^es’ T e rs i o ^ egnm. W} nog s w r hel öergen van
g gisartste SEiftef': order water
Aan os Pssousse.. 3 e o rö e r e d fo g ',an <3e
Teer ,j. W .NHW k, « » ra *e rv w » d e Meöver*
sanas Ikm xÈ i v s r M £ wers gehouden,
werd deeegensmen door de heien Van der
T *s , VseTi. W a ls e r . KreteTteeeT Sati«w at. Oen Eaüd«er «n Langelaar.
De tieerllieie tiesioot om 22.1S uur deze
avond met een hartelijk woord van dank
aan de spreker, een expert op het gebied
van berging, die alle aanwezigen een bij
zonder interessante en leerzame avond
had bezorgd.
De tekst van de voordracht zal t.z.t. in
'Schip en Werf' worden gepubliceerd.
P. A. L.

AFDELING ROTTERDAM

AFDELING AMSTERDAM’

Bestuursverkiezing
Wegens het periodiek aftreden van de
voorzitter, ir. G. Langelaar Gzn., die zich
niet herkiesbaar heeft gesteld, en ing. C.
W. van Cappellen die zich wel herkiesbaar
stelt, heeft het afdelingsbestuur ingevolge
art. 4 en 5 van het Huishoudelijk Regle
ment, de volgende voordrachten opge
steld.
a. Voor de functie van voorzitter van het
afdelingsbestuur
1. Ir. L. van der Tas
2. Ing. J. G. F. Coolegem.
b. In de vakature ir. G. Langelaar Gzn.
1. Ing. H. A. Gelderblom
2. Ing. H. L. D. Keetbaas
c. In de vakature ing. C. W. van Cappellen
1. Ing. C. W. van Cappellen
2. J. W. Hillers.
Namen van eventuele tegenkandidaten
kunnen bij het afdelingsbestuur worden in
gediend vóór 15 november a.s.
De verkiezing zal plaatsvinden op de afdelingsvergadering van 23 november a.s.

De lezing van 22 september 1978
Onderwerp: De watergekoelde dieselmo
toren van Klöckner-Humboldt-Deutz AG.
Wegens ziekte van de in de aankondiging
genoemde heer W. Vormstein, werd de le
zing gepresenteerd door de heren H. Siry,
chef Buitenbeproevingen; voorde inleiding
en de motortypen 816 en 628 door de heer
R. Bartels, chef Constructie voor de typen
280 en 540.
De volledige inhoud van de voordrachten
werden aan een ieder ter hand gesteld en
behoeft dus geen nadere beschrijving.
Begonnen werd om 19.00 uur, na de eerste
presentatie volgde een korte koffiepauze
en na de tweede presentatie werd direct
doorgegaan met de discussie, die beëin
digd werd om ± 21.30 uur.
Aanwezig waren 45 toehoorders; aan de
discussie, o.l.v. de heer ir. A. Hootsen,
werd deelgenomen door de heren Nederveen, Altena, v.d. Veen, Moes, Reinen,
Meenderink, Opdorp, Van Ginhoven Hoot
sen en Boosman.

De voorzitter, ir. C. Scherpenhuijsen, trad
op als gastheer namens de afdeling 'Am
sterdam' van de Nederlandse Vereniging
van Technici op Scheepvaartgebied.
Voorstellen I.v.m. het instellen van z.g.
discussie-avonden
Het bestuur heeft zich beziggehouden met
de vraag of het wenselijk is in de toekomst
discussie-avonden te houden in plaats van
en/of naast de normale lezingavonden.
Met discussie-avonden worden bijeen
komsten bedoeld waar één van de leden
een korte inleiding houdt over een al of niet
van te voren bekend gemaakt onderwerp.
De onderwerpen moeten voor een groot
aantal leden interessant genoeg zijn om
een flinke opkomst te garanderen.
Wijze van discussiëren
a. Een onderwerp kan worden behandeld
in de vorm van een stelling die door één
van de leden wordt geponeerd.
b. Wanneer een verenigingslid bepaalde
technische problemen heeft kan een der
gelijk probleem als onderwerp worden be
handeld. Uiteraard kunnen ook organisato
rische of personeels problemen behandeld
worden mits e.e.a. in overeenstemming is
met de doelstelling van de vereniging.
c. De ervaringen die een lid heeft opge
daan in zijn werksituatie kan als onderwerp
worden opgevoerd. Vooral als een derge
lijke ervaring leerzaam geacht kan worden
voor de andere leden.
In het algemeen zal de discussie moeten
plaatsvinden in discussiegroepen om te
voorkomen dat slechts een paar leden het
verloop van de discussie bepalen.
Elk lid kan een onderwerp ter bespreking
indienen; de discussiecommissie, be
staande uit de bestuursleden J. den Arend
en S. de Nobel bepaalt welk onderwerp op
een discussie-avond zal worden bespro
ken.
Wanneer een onderwerp lang van te voren
bekend is, kan een korte inleiding met
eventueel discussiepunten ter voorberei
ding worden opgenomen in het tijdschrift
'Schip en Werf’. De conclusies voortko
mende uit een discussie kunnen eveneens
in 'Schip en Werf’ worden gepubliceerd. Is
een onderwerp in de daarop volgende con
clusies belangrijk voor bepaalde instanties
dan is het mogelijk het standpunt van de
vergadering bij die instanties kenbaar te
maken.
Discussie-avonden komen meestal in de
plaats van gewone lezingen, in bijzondere
gevallen is het mogelijk tussentijds een
discussie-avond te houden.
T.a.v. het bovenstaande dienen de leden
zich uit te spreken zodat aan een verdere
uitwerking gevolg kan worden gegeven.
Onderwerpen voor discussie-avonden
I. Zal de vraag naar mediumspeed en
langzaam lopende dieselmotor niet sterk
afnemen i.v.m. de ontwikkeling van de gas
turbines.
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II. Op welke wijze zal de samenstelling
van de bemanning op Nederlandse sche
pen zich wijzigen in het licht van de nieuwe
opleidingssystemen en de voortschrij
dende technologische ontwikkeling,
ad. I. Bij de volgende vraag of de gastur
bine het gaat winnen van de dieselmotor
kan het volgende worden overwogen.
a. het rendement van de gasturbine (36%)
t.o.v. de dieselmotor
b. het gewicht per kW.
c. de aanschafkosten
d. onderhoud van dieselmotoren t.o.v.
gasturbines
e. het toe te passen vermogen
f. de bewaking van de verschillende instal
laties
g. de consequenties voor toezichthou
dend personeel.
ad. II. De toekomstige samenstelling van
bemanningen a/b van schepen wordt be
paald door veel factoren. Verschillende
aspecten kunnen daarbij overwogen wor
den
a. Voor welke schepen acht men een HBO
en voor welke een MBO opleiding nodig
b. is de huidige wetgeving toereikend voor
het aantal bemanningsleden alsmede het
bijbehorende kennis niveau.
c. welk effect heeft de o-manswachtbezetting op het aantal WTK’n en welke
invloed heeft dit op het preventieve on
derhoud.
de kosten voor het machinekamerpersoneel en de totale onderhoudskosten; bij de
meeste rederijen is deze totaalsom perso
neel + onderhoud moeilijk te achterhalen.
e. kan de geïntegreerde officier een op
lossing bieden.
f. de motivatie om als WTK onderhouds
werk te verrichten.
g. op welke wijze zou de voorlichting ver
beterd c.q. veranderd moeten worden.
Bovenstaande suggesties moeten als zo
danig worden opgevat.
Gaarne ontvangen wij meerdere sugges
ties ook voor wat betreft de opzet.
De Commissie ’Discussie-avonden’
J. den Arend en S. de Nobel
NIRIA 50 jaar
De Nederlandse Ingenieursvereniging NI
RIA vierde haar 50-jarig jubileum op 4 ok
tober 1978 in de Jaarbeurscongreszaal te
Utrecht met een symposium over het on
derwerp 'Innovatie en Maatschappij'.
Inleidingen werden gehouden door drs.
M.W.J.M. Peijnenburg, minister voor We
tenschapsbeleid, over het onderwerp: 'De
HBO-ingenieur en Innovatie'; ing. J. Klevering, directeur Enraf-Nonius B.V., sprak
over 'Is Innovatie meer dan Techniek al
leen?’ en ing. H.P. Vossen, organisatie
adviseur over 'De Technicus, hobbyist of
dienstverlener?’.
Na afloop van het symposium werd een
drukbezochte informele receptie gehou
den door het bestuur.

Symposium-t.g.v. XVe Lustrum 'William
Froude’.
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan
van het Scheepsbouwkundig Gezelschap
'William Froude’ zal erop 16 november een
symposium georganiseerd worden.
William Froude' is de studievereniging van
de afdeling der Scheepsbouw- en Scheepvaartkunde van de TH-Delft, en meende
dat bij dit 15e lustrum aandacht besteed
moest worden aan de moeilijke situatie in
de Nederlandse scheepsbouwindustrie.
Als titel voor dit symposium is dan ook ge
kozen voor:
'Innovatie als redmiddel voor de Neder
landse Scheepsbouwindustrie’
Innovatie staat de laatste tijd in het middel
punt van de belangstelling. Veelal wordt
dan produktinnovatie bedoeld. Langzaam
maar zeker gaat men zich echter realiseren
dat innovatie in management en werkwijze
even belangrijk, zo niet belangrijker zijn.
Voor een vrij conservatieve bedrijfstak als
de scheepsbouw zijn deze begrippen nog
nieuw. Wij hopen met dit symposium een
bijdrage te leveren in de discussie over de
betekenis van de verschillende vormen
van innovatie voor de Nederlandse
scheepsbouw en mede hopen wij op deze
dag de te verwachten knelpunten te kunTfëh •signaleren. Lip 'nét symposium zal
door vier inleiders een aantal aspecten van
innovatie toegespitst op de situatie in de
scheepsbouw behandeld worden. De in
leiders zijn:
Drs. M.W.J.M. Peijnenburg, Minister voor
Wetenschapsbeleid.
Drs. J.H. Scholte, Rijn-Schelde-Verolme.
Prof. Dr. P. van Berkel, Interuniversitaire
Interfaculteit bedrijfskunde Delft.
Dr. Ir. L.A. van Gunsteren, Royal Bos Kalis
Westminster Group.
Na de voordrachten zal er een forumdis
cussie gehouden worden. In dit forum zul
len o.a. zitting hebben de vier inleiders, prof
dr. ir. J.D. van Manen (NSP/TH-Delft) en ir.
M.P. de Lange (SNSI). Verder hopen wij
nog iemand te interesseren van de vak
bonden.
Het symposium zal worden gehouden in de
Aula van de Technische Hogeschool in
Delft en zal om 9.30 uur aanvangen en
16.30 uur worden afgesloten. De kosten
inclusief lunch en drankjes, en papers die
na afloop toegezonden zullen worden, be
dragen ƒ 3 5 - te voldoen aan de ingang
van de zaal. Deelnemers dienen zich uiter
lijk 10 november op te geven op het vol
gende adres.
Lustrumcommissie William Froude, Mekelweg 2, Blok 2, Delft.
Inlichtingen kunnen telefonisch tussen 12
en 14 uur ingewonnen worden, tel. 015781040.

Personalia
P, Kraayevetd f
Op 10 oktober 1978 overieed op 75-jange
leeBfd de neer P. Kraayeveid, Ouda # tm c *-d !i^ e o r J S . MsÉk s Assrtrffirnmgsb e iiff te -Rotterdam.
De heer Kraayeveid was 14 jaa r M va®
otsre »«rem png.
E V e rh o e ff
Op 10 oktober 1S78 m & le ed door een
noodteSig ongeval op 56-jarige leeftijd de
heer £ . Vethoef, Technisch expert bij de
Scheepvaart Inspectie Ie Botterdam.
De heer 'Verhoef was 16 Jaar lid van onze
vereniging.
G.fC. B rouw er
Ter geiegenheid van tast 7S-|arag bestaan
van het M aritiem trs s tta t uJeR uyter, werd
door Hare M ajesteit de Korarsgtn aan de
directeur, de beer G.K. Brouwer, de ondersoheidtng verleend van O fficier in de Orde
van O ranje Nassau, op grond van zijn ver
diensten op bet gebied van bet hiaut iscih
G*raderwijs in btrmen- m buitenland
De snderscf©iding -werd u ite r s te door de
comm issaris der Koningin m de provincie
Zeeland, dr. S . B oerfen, tijdens bet sym
posium dat plaatsvond o p 12 oktober 1978
te Vfissingen.
Bet sym posium , handeierid over het thema
’De Mens en de Zee’, werd geopend door
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der
Nederlanden, beschermheer van het Mari
tiem Instituut ’De Ruyter’.
Lips United B.V., Drunen
Op 30 augustus 1978 zijn de heren ir. J.W.
Maingay en Th.A. Jansen uit de directie
van Lips United getreden.
Per 1 oktober 1978 is de heer ir. J.A. Romsom benoemd tot Algemeen directeur van
Lips United B.V.
Rotterdamsch Zandstraal- en Schil
dersbedrijf 40 jaar
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan
van het Rotterdamsch Zandstraal- en
Schildersbedrijf werd op 6 oktober jl. door
directie en commissarissen een receptie
gegeven in de 'Doelen' te Rotterdam,
welke door vele relaties en vrienden werd
bezocht.
Functiewisselingen bij de Koninklijke
Marine
De bevelhebber der zeestrijdkrachten, te
vens chef marinestaf, vice-admiraal B.
Veldkamp, zal op 1 maart 1979 zijn functie
overdragen aan schout-bij-nacht H.L van
Beek, thans plaatsvervangend chef van de
marinestaf.
In de loop van 1979 zullen de leiding van de
Koninklijke marine verder de volgende
functies wisselen.
De heer M. de Jonge, directeur econo
misch beheer, draagt op 31 januari, i.v.m.
S. en W. - 45ste jaargang nr. 22 - 1978

het benefcsn van de pens!c®nger©teiigde
leeftijd, zlin functie over aan de heer M.
Moot, thans
directeur econom ischin a n a e e l beleid b ij h e l m it s t e van de
fe nse .
Schout-bti-nacht j.G .C van oe Linde
wordt sn zyn functie van directeur personeel
op 1 prai opgevolgd door schout-bij-nacht
R H Bost, te a rs inspecteur va® bet on
derwijs b§ de zeemach t
Sdhous-bij-nacfa J L Langenberg wordt
ais directeur m aterieel op 15 augustus opgevöigd door Commandeur ir. T .P j.M .
Stöltz.
ir S tsitz studeerde van 1;§68-1§?1 resktorkunde b | de TH Eindhoven. H ij was van
•eind 13?3 to t begin 1977 directeur van de
Rijkswerf te Den Heid®' en is momenteel
sotrs-cheï exploitatie m aterieel van de Ko-

mamm.
N ie u w e o p d r a c h t e n
R tjn-Schelde- Verot me
Thomassen Holland B .V , deel oitm aksnd
van Rijn-Soheiae-Veroirne te Rotterdam,
heeft van de Adu Qftabi National O l Co.
jABfSOCi ©en aantal opdrachten ontvan
gen m al een totale waarde van circa 40
gtffDem gstdem.
De opdrachten hebben onder m eer betrek
king op.
- de turnkey levering van een elektrici
teitscentrale, bestaande uit twee gastur
bine generatoreenheden, met een totaal
vermogen van 50 mw voor de Raffinaderij
te Ruwais. SNAM Progretti treedt hierbij op
als ingenieursbureau.
- twee gasturbines van 30.000 PK voor de
aandrijving van door Thomassen Holland
te bouwen centrifugaal compressoren voor
het gasprocessing (NGL) project in Asab.
Fluor London zal hierbij optreden als inge
nieursbureau.
Daarnaast worden nog twee centrifugaal
compressoren geleverd, welke door elek
tromotoren via een tandwielkast aange
dreven zullen worden, alsmede vijf door
gasturbines aangedreven centrifugaal
compressoren. Hierbij zal eveneens
Fluor-London als ingenieursbureau optre
den.
Verbouwingsopdracht voor HVO
HVO b.v. in Vlaardingen heeft van Holland
Chemical Internationaal Ltd. in Bermuda
opdracht ontvangen voor ombouw van de
chemicaliën tanker Thomona.
HVO zal het schip verlengen met 8.04 m.,
waardoor de lengte 120 m. wordt. De ton
nage wordt daardoor vergroot van 7.100
twd tot 7.800 twd. Bovendien zal HVO twee
nieuwe MAK hoofdmotoren van ieder 2200
pk leveren en installeren. Ook wordt een
nieuwe Cummins hulpmotor geplaatst. Alle
ladingtanks worden gestraald en voorzien
van een speciale konservering die de tanks
beschermt tegen agressieve chemicaliën.

H at schip arnveerde op 25 September in
HVO s Vuteaanhaven. Emd november is
de optevaring gepiand.
Oniangs maakte HVO ae aankoop bekend
van sen dok met een hefvsrmogen van
5.3D0 ton en afm etingen 127 x 23 m. B e
piaatsing van m dok in de Vutaaanhaven is
tear© bijha voltostd en m t. Tnomona zal
het eerste s te p z ip da* in d e l nseuwe dok
worm vefteogd.

T e c h n is c h e in fo n n a t ie
L is te n in g te r w arnin gs o f s tru c tu ra l
s tre s s
The .sounds o f potential disaster are being
listened to by British researchers. They are
leaders in the rapk% expanding science o f
acoustic ©mission. tie ra fy recording and
analysing tee first fa r t creaks in m aterials
and structures teat could mean cata
strophe is ©n ;Ss way.
M r Don Birchon. explaining tee technique
to an audience a t a British Association far
the Advancement o f Science m eeting P
Bate recently, said that in a few years tim e
acoustic emission wtfl be used to m onitor
m anufacturing processes, to test tee safety
o f pressure vessels and even to keep a
constant cheek ora bridges and aircraft n
use. its applications, he said, ate ensrJTS0U5-

The big advantage o f acoustic emission is
that it gives early warning of some event
inside metals or plastics, for example, that
could be the first sign of failure. No other
method can do this. Materials under stress
make very faint sounds that can easily be
picked up by a microphone or other sensor.
By using two or more sensors, and knowing
the speed of sound through the material,
they can be used also to pinpoint where the
stress or crack is.
Unlike any other technique for monitoring,
such as ultra-sonics or radiography, acous
tic emission, it is claimed, can listen to the
whole volume of the material in a structure
from a few points. So there are no problems
of getting instruments into awkward places
or even not being able to get there at all. A
lot of detailed information can be obtained
simply, and very large structures can be
monitored.
Mr Birchon works at the Admiralty's Marine
Technology Establishment, which now has
a mobile laboratory for monitoring with
acoustic emission. He said that there were
plans to listen to structures as large as
North Sea oil rigs in the near future. Monito
ring leaks by the faint noises made was a
technique already so refined that they
could be pin-pointed in plant or machinery
by using equipment no bigger than a torch.
Concrete concept for oil activity
The Norwegian concern, Norwegian Con
tractors, is constantly at work introducing
new methods of combining the advantages
of concrete structures to suit the oil activity.
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The latest of these efforts has led to the
evolution of a simplified method of main
taining inspection of underwater produc
tion installations at great depths, as well as
an anchoring system around the produc
tion platforms which will both facilitate the
supply vessels’ anchoring requirements as
well as providing a suitable foundation for
the throwing out of an effective oil boom
around a leaking platform, according to Ci
vil Engineer Mr. Arvid Sl&tten of Norwegian
Contractors.
The underwater production system, which
is known more correctly as the ’subsea
completion system’, is designed to be
housed in a concrete doughnut, with a dia
meter of 45 metres — with proposed employement at depths of up to 500 m. While
the production apparatus is situated at the
centre under the full pressure which ob
tains at those dephts, the outer part of the
doughnut will be either filled with air, or
subjected to normal pressure. According to
Mr. Sl&tten, the pulling out of pipelines from
the mother platform, out to the production
doughnuts, which are protected by con
crete, will enable the operator to save mo
ney which had otherwise been used in ren
ting and operating a pipe-laying barge, it is
alleged. Such pipe-lines may be welded
together on the deck of the Condeep struc
ture, passed down through the shafts and
then pulled out by built-in winches in the
dm inhm it
New ship alarm monitoring system
Decca Radar has introduced a new ship
alarm system. This is called the ISIS 50 and
follows the ISIS 300,200 and 100 systems.
Described as a compact modular system
the ISIS 50 consists of a control unit and
any number of alarm display units, each
one covering five channels.
The control unit contains lamp test, func
tion test, alarm accept and silence buttons
together with a system low-voltage alarm
indication. Terminals are available to per
mit the use of remotely mounted pushbut
tons where applicable. An audible alarm is
contained within the control unit, but drive
signals are provided to enable the audible
alarm to be supplemented by klaxons or
flashing beacons. Two power supply inputs
are provided, independently monitored,
and a function-test button will initiate a test
of the complete system including electronic
circuiting lamps, flash generator and time
delays.
Additional facilities such as intrinsically
safe operation, group alarms, inhibit con
trol units, extension and cabin alarm units

are also available.
The Group Alarm display provides a means
of displaying condensed alarm information
at a remote location. Any number of units
may be fitted. For use on the bridge, an
optional group alarm control may be fitted
to provide a local audible alarm, lowvoltage alarm, test and dimming facilities. A
maximum of 30 alarm groups can be cov
ered.
All equipment has been designed to meet
the rules and regulations of all major classi
fication societies.
The ISIS 50 can be used either as a selfcontained alarm system or as a sub
system of the larger ISIS 200. The ISIS 200
is an integrated monitoring system cover
ing both analogue and on/off inputs, and
the use of ISIS 50 in a sub-system role
enables groups of alarms (i.e fuel tanks) to
be covered simply and economically, and
in a remote location of desired.

aardolievoorziening. Deze voorraden heb
ben daarmee een ander karakter dan de
voorraden bij de voorraadplichtigen, die
voor een aanzienlijk deel als werkvoor
raden moeten worden beschouwd.
De opslag van de produkten gebeurt in be
staande opslagtanks die zullen worden
gehuurd. De kosten (m.n. opslagkosten en
rente) van de Stichting zullen ca. ƒ 30 mln
per jaar bedragen en worden gedekt door
afdrachten van de deelnemers. De ICOVA
kent een bestuur van zeven leden, waar
van vier afkomstig zijn van de overheid en
drie uit de kring van het bedrijfsleven. Het
bureau van ICOVA zal in Rotterdam geves
tigd zijn. In de toekomst zal er een definitief
Centraal Orgaan in het leven worden ge
roepen. De daarvoor benodigde wijziging
van de W et Voorraadvorming aardoliepro
dukten is thans in voorbereiding genomen.

Driepartijenoverleg over betere be
drijfsvoering in zeescheepvaart
Minister Tuijnman (Verkeer en Waterstaat)
Diversen
heeft het startsein gegeven voor een drie
partijenoverleg over een verbetering van
Stichting Interim Centraal Orgaan Voorde bedrijfsvoering in de Nederlandse
raadvorming Aardolieprodukten opge
koopvaardijvloot. Dit gebeurde in een ge
richt
sprek tussen vertegenwoordigers van
De minister van Economische Zaken, drs.
werkgevers- en werknemerorganisaties
G.M.V. van Aardenne, heeft de oprichting
ter koopvaardij en van het directoraatvan de Stichting Interim Centraal Orgaan
generaal van Scheepvaart. De partijen wa
Voorraadvorming
Aardolieprodukten
ren het erover eens dat, wil men de concur(ICOVA) aangekondigd
-rvjnVifupwit'wv run t i t ‘l^oOuliai lOoC '
fTl/v.
M ,h cv^t^oJ.-irvAJi -vn ■-w i *-Ctvrvii m i l
vaardijvloot veilig stellen, niet te ontkomen
de voorraadverplichting, die voortvloeit uit
is aan kostenbesparende maatregelen.
de Wet voorraadvorming aardolieproduk
Door technische verbeteringen aan boord
ten, van haar deelnemers over te nemen.
van de schepen is het ook mogelijk met
Op grond van deze wet zijn raffinadeurs
minder, zij het goed geschoolde, schepe
verplicht een voorraad aardolieprodukten
lingen te gaan varen.
aan te houden, overeenkomend met een
De drie partijen zullen werkgroepen instel
binnenlandse afzet van 90 dagen. Voor de
len die onderzoekingen gaan verrichten
onafhankelijke handel bedraagt deze ver
plichting 70 dagen. De ICOVA zal van
naar methoden voor een verbeterde be
deelnemende raffinadeurs 15 dagen ver
drijfsvoering en voor een zo goed mogelijk
plichting overnemen en van deelnemende
gebruik van de mankracht aan boord.
handelaren 55 dagen. Voor deze laatste
Bij het overleg over de aanpassing van de
groep zal tegelijkertijd de ontheffing van 55
bemanningen, zowel wat betreft aantal
dagen worden beëindigd die haar tot nu toe
schepelingen als de kwaliteit van de ar
verleend werd gezien haar relatief geringe
beidsplaatsen,
zullen
derhalve
de
werkvoorraden. De omvang van de door
nautisch-technische ook de sociale en on
ICOVA over te nemen verplichting zal ca.
derwijskundige aspecten de volle aan
560.000 ton bedragen. Aan deze verplich dacht krijgen.
ting zal worden voldaan door het in eigen
In hun eerste gesprek legden werkgevers,
dom verwerven van aardolieprodukten,
werknemers en overheid er de nadruk op,
vnl. superbenzine, gasolie en zware stook
met grote voortvarendheid aan de slag te
olie.
willen gaan. Dit in het belang van het
De belangrijkste reden om tot een Centraal
gemeenschappelijk doel: het instand hou
Orgaan te komen is de wenselijkheid om in
den van een koopvaardijvloot onder Neder
Nederland de beschikking te hebben over
landse vlag.
voorraden die speciaal zijn bestemd om te
worden ingezet tijdens een crisis in de

