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De Chinese scheepsmagnaat Yuen Kong 
Pao heeft er al meer dan eens blijk van 
gegeven, dat hij een optimist is. Toen de 
scheepvaartcrisis nog maar nauwelijks 
een jaar oud was, sprak hij al het vermoe
den uit, dat het niet langer dan twaalf 
maanden zou duren en nu, in het diepte
punt van de depressie bestelt hij zowaar 
nog drie grote tankers. Jammer dat de or
der niet naar Nederland is gegaan; onze 
werven zouden hem best hebben kunnen 
gebruiken, want de situatie wordt ook hier 
met de maand ernstiger. Een woordvoer
der van Rijn-Schelde-Verolme heeft ge
zegd, dat er nog naarstig wordt gespeurd 
naar nieuwe opdrachten en hij was dan ook 
niet geneigd het wel zeer zwartgallige pes
simisme van de Federatie van Neder
landse Vervoersbonden te delen, wanneer 
zij stelt, dat het concern straks de nieuw
bouw zal afstoten en mede hierdoor in het 
Waterweggebied elfduizend of meer ba
nen op de tocht komen te staan.
Dit jaar zal echter moeten blijken, welke 
werven door de nationale overheden -  
waarbuiten zij niet meer kunnen -  geschikt 
worden geacht om de crisis te overleven. 
Zij zouden dan als het ware door een soort 
figuurlijk dekzeil moeten worden be
schermd om in conditie te blijven voor de 
tijd waarin het herstel zich langzamerhand 
weer kenbaar maakt. Etienne Davignon, 
de EEG-Commissaris voor industriezaken, 
die zich al jarenlang intensief met deze ma
terie bezighoudt, schat dat het dieptepunt 
van de crisis in een periode van drie jaar 
kan vallen. Het gunstigste geval is een na
dir in 1980, met de kans dat het vanaf 1981 
weer geleidelijk aan bergopwaarts zal 
gaan.
Zeer ongunstig is het vermoedelijke diep
tepunt in 1982, wanl dat betekent, dat de 
scheepsbouwbedrijven nog drie volle jaren 
in de misère moeten zitten en daar zijn ze, 
dachten wij niet meer in staat toe, zelfs niet 
wanneer de overheid blijft bijspringen. 
Subsidiëren op zichzelf heeft geen zin, 
wanneer er geen nieuw werk komt.
Uit de jongste cijfers van Lloyd’s Register 
of Shipping blijkt, dat de situatie over de 
gehele wereld nu zeer ernstig is geworden.

Als men de Sowjet Unie en de Volksrepu
bliek China, waarover Lloyd's geen of on
voldoende gegevens ter beschikking heeft, 
buiten beschouwing laat, dan komen wij op 
een totaal van 25 miljoen brt nieuwbouw, 
waarvan bijna zeventig procent volgens 
contract nog dit jaar moet worden opgele
verd.
Van die 25 miljoen ton is ruim 15 miljoen 
ton in aanbouw en die maken dus verreweg 
het leeuwendeel uit van de zeventig pro
cent die dit jaar klaar moet komen. Komt 
daar dus niets meer bij, dan zit de wereld 
aan het einde van het jaar nog maar met 
acht tot tien miljoen ton in portefeuille. Dat 
aantal wordt echter opgevoerd door het vo
lume van nieuwe opdrachten welke in 1979 
worden ontvangen.
Op hoeveel mag men rekenen? Het zal 
zeker geen indrukwekkend totaal worden, 
immers afgaande op 1978 kwam er dat 
gehele jaar door maar 8,5 miljoen nieuw
bouw bij (ter vergelijking; in datzelfde jaar 
leverden de werven bijna het dubbele, 17,6 
miljoen, nieuwbouw af). De orderstroom 
(sic) is in de eerste twee maanden van dit 
jaar nog verder afgenomen, hetgeen de 
kans groot maakt, dat we in 1979 ver onder 
de 8,5 miljoen ton zullen blijven. Met deze 
gegevens wordt het duidelijk, dat 1980 in
derdaad een nog slechter jaar gaat worden 
dan '79, tenzij, ja tenzij er werkelijk een 
mirakel gebeurt, maar wie gelooft daarin? 
De kardinale vraag is dus: halen de werven 
1981 (of wat nog erger zou zijn: 1982)?
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Leading Countries Under construction Orders not commenced Total Order Book

T O N S T O N S T O N S

Japan ..................
B razil..................
U.S.A.
France 
Poland 
Spain ...
U nited K ingdom  
Sweden 
K orea (South)
I t a l y ..................
Portugal 
Finland 
Yugoslavia ... 
Norway 
D enm ark

3,170,225 < - 373,038) 3,362,795 ( — 85,450) 6,533,020 ( — 458,488)
1,123,486 ( + 13,160) 1,653,134 ( — 206,131) 2,776,620 ( — 192,971)
1,835,441 < - 217,094) 776,965 ( + 84,356) 2,612,406 ( — 132,738)
1,233,758 < - 10,734) 238,760 ( — 54,150) 1,472,518 ( — 64,884)

582,115 ( - 235,743) 852,078 ( + 108,258) 1,434,193 ( — 127,485)
1,163,758 < - 191,470) 179,544 ( — 19,832) 1,343,302 ( — 211,302)

941,221 < - 156,340) 295,300 ( — 67,994) 1,236,521 ( — 224,334)
655,568 ( - 257,078) 426,437 ( + 93,001) 1,082,005 ( — 164,077)
331,241 ( + 18,388) 404,500 ( — 28,700) 735,741 ( — 10,312)
489,624 ( - 44,049) 172,198 ( + 83,485) 661,822 ( + 39,436)
495,753 ( - 14,288) 68,844 ( + 1,244) 564,597 ( — 13,044)
302,209 ( - 186,538) 221,560 ( + 26,100) 523,769 ( — 160,438)
308,880 ( - 28,280) 186,800 ( — 4,500) 495,680 ( — 32,780)
394,423 ( - 20,436) 91,609 ( — 98,096) 486,032 ( — 118,532)
218,342 ( + 22,887) 263,762 ( + 26,873) 482,104 ( + 49,760)

Deze tabel van Lloyd’s voornaamste scheepsbouwlanden geeft de orderportefeuille per 31 december 1978 met de verschillen ten 
opzichte van de situatie per 30 september van dat jaar. De inhoud is gegeven in brutoregister tonnen.

Japan, eertijds de reus onder de scheeps
bouwende naties had aan het einde van 
het vorig jaar een orderportefeuille van 6,5 
miljoen ton (ongeveer de helft hiervan in 
aanbouw). Hoewel deze omvang nog 
steeds spectaculair is, is het verschil dat 
Japan van de volgende scheepsbouwer op 
de wereldlijst scheidt, al lang niet zo in
drukwekkend meer als in de hoogtijdagen 
het geval was. Het tweede land op de we
reldlijst is Brazilië met een orderportefeuille 
van 2,7 miljoen ton. Wie had tien jaar gele
den durven denken, dat de scheepsbouw- 
activiteiten van deze Zuidamerikaanse na
tie nog eens zo'n grote vlucht zouden ne
men, dat Brazilië nu als tweede bouwland 
ter wereld te boek staat: een plaats die vele 
jaren traditioneel werd ingeruimd voor 
Zweden?
Wij willen niet zeggen, dat Zweden 'ner
gens' meer is, maar het land is toch wel 
gezakt tot de achtste plaats (orderporte
feuille net boven de 1 miljoen ton), terwijl 
een land als West-Duitsland onder de vijf
tien eerste naties niet meer voorkomt. Wat 
bijvoorbeeld ook te denken van een land 
als Noorwegen (veertiende plaats), waar 
wordt gewerkt aan 394.000 ton en daar
naast nog een reserve is van slechts 
91.609 ton, waaraan nog moet worden be
gonnen?
Toch is het duidelijk, dat er met het voort
schrijden van de crisis een ingrijpende 
de-escalatie heeft plaatsgevonden. In 
1972 zouden de 91.000 ton van de Noren 
over vermoedelijk vier of vijf schepen zijn 
verdeeld, nu wordt deze tonnenmaat uit
gemaakt door niet minder dan 52 schepen. 
Bij de Westduitsers wordt nog geen 
200.000 ton verdeeld over 49 vaartuigen 
en in ons land hadden we eind vorig jaar 
een orderportefeuille van 348.676 brt, ver
deeld over 110 schepen (daarvan 74 van

242.902 ton in aanbouw). Deze cijfers be
vestigen de aard van de crisis: de depres
sie drukt het zwaarst op de grotere koop
vaardijschepen, hetgeen vooral door de 
nagenoeg complete verdwijning van 
nieuwe VLCC’s en ULCC's een extra ac
cent heeft meegekregen.
Werven, die zich hebben toegelegd op de 
bouw van kleine en middelgrote schepen 
hebben minder van de crisis te lijden dan 
die welke het van de grote vaartuigen moe
ten hebben, zoals trouwens in eigen land 
wel overduidelijk blijkt uit de problemen 
rond de nieuwbouw van Rijn-Schelde- 
Verolme. Of het nu helemaal een 'eerlijke' 
verdeling is, mag worden betwijfeld: het is 
toch immers zo, dat veel scheepsbouwers, 
die in de grote' sector niets meer konden 
bemachtigen, naar de middelgrote en 
kleine sectoren zijn overgestapt, met het 
gevolg dat de daar reeds opererende wer
ven er weer een stuk concurrentie bij kre
gen, hetgeen, dachten wij in Nederland 
nog aardig in de hand is gehouden met de 
verdeling in werfgroepen.
Het is misschien goed in deze tijd van als
maar somberder wordende rapporten en 
analyses, de jongste gegevens van 'Fair- 
play International Records & Statistics’ 
(FIRS) ter hand te nemen. Deze bron con
stateert dat november, december en ja
nuari een vrij aanzienlijke stijging van het 
aantal nieuwbouwcontracten te zien heb
ben gegeven: het ging in die periode om 
255 schepen van 4,6 miljoen ton dead- 
weight, vergeleken met 165 van 2,2 miljoen 
ton in de daaraan voorafgaande drie 
maanden. De stijging zou te danken zijn 
aan een verbetering van de droge lading- 
markt en een 'beduidende’ toeneming in de 
tankeractiviteiten.
FIRS haast zich hieraan toe te voegen, dat 
er geen enkele aanwijzing is dat hier van

een permanente kentering ten goede 
sprake is; men zal veeleer hebben te ma
ken met een van die kleine geïsoleerde 
sporadische oplevingen, welke zich af en 
toe blijven voordoen.
Gezien de wereldwijde omvang van de cri
sis is het merkwaardig dat in vele, voorna
melijk vakbondskringen toch nog de over
tuiging leeft, dat de schade zeer wel be
perkt had kunnen worden, indien de direc
ties van de grote bedrijven maar beter had
den geïnvesteerd en gereorganiseerd. Er 
wordt hier weer een flinke dosis wijsheid 
achteraf ten beste gegeven. Wat de inves
teringen betreft hebben wij niet de indruk, 
dat de Nederlandse werven de afgelopen 
tien tot twintig jaar onvoldoende op de 
markt en de geldende vooruitzichten heb
ben ingespeeld. Grote en kleine bedrijven 
hebben niet geaarzeld om zich tijdig van de 
nodige outillage te voorzien.
De reorganisatie is de laatste anderhalf 
jaar voornamelijk in overkoepelende han
den geweest, waar de vakverenigingen 
zelf hebben geholpen de dienst uit te ma
ken.
Het zou daarom juister zijn wanneer men 
van die zijde erkende dat het bedrijfsleven 
heeft gedaan wat in zijn vermogen lag, 
maar dat het ten enenmale machteloos is 
gebleken om aan het werk te blijven als er 
geen werk is. Zij die menen, dat genationa
liseerde bedrijfstakken het beter hadden 
gepresenteerd, zouden goed doen te 
ovenwegen, dat de genationaliseerde Brit- 
ish Shipbuilders het het vorig jaar niet ver
der brachten dan een totaal van 17 nieuwe 
opdrachten, terwijl er het jaar ervóór nog 
orders voor 77 schepen binnenkwamen.

De J.



Warmte-overdrachtsproblematiek in zuigerverbrandings- 
motoren (I)

door Prof. dr. ir. E. van den Pol, 
kapitein-luitenant ter zee van de technische dienst *)

1. Inleiding
Alvorens besloten wordt tot het opvoeren van de vermogensdichtheid (ontwikkeld vermogen/slagvolume) van een verbrandingsmotor 
lijkt o.a. een predictie van het te verwachten thermische gebeuren wenselijk.
Tegenwoordig geschiedt het doorrekenen van temperatuur- alsmede de daaruit voortvloeiende spanningsdistributies in motoronder- 
delen m.b.v. de "eindige elementen’’-methode op een computer.
Door een dergelijke aanpak, hoe doeltreffend overigens ook, raken vaak de karakteristieke fysische aspekten van de warmte-over- 
dracht op de achtergrond.
Voor het fundamentele begrijpen lijkt een analytische benadering meer geschikt, omdat juist die parameters, die hier kwalitatief het 
proces beheersen, beter uit de verf komen.

2. Tem peratuurverdeling in de wand
Het temperatuurverloop door een cilindervoering, een zuigerkroon of de onderkant van een cilinderdeksel kan benaderd worden door:

0 W|r = 01 - ( 01- 02) ^ 3 ^ -+  2 e (r r , ) V 2a [ancos { n ü > t - ( r - r , ) " \ / ^ -  |  + b„sin n«ut — (r — r,) ( 2 .1)

of wat hetzelfde is door: ____

Qw|r = e 1- ^ ^ ° ?-(r-r1)+ 'y ''a F + b T cö s  In tü t- t r - r ,) ”̂ / ^ - -/3n|  (2.2)

De benaderende juistheid van deze relaties berust op metingen. (7), (2). Bij bovengenoemde formules dient opgemerkt te worden 
dat de eventueel verstorende invloed van bijvoorbeeld het cilinderdeksel op het temperatuursverloop door de voering en v.v. niet in 
aanmerking is genomen.

Uit (2.2) is in te zien dat:
1 . bij toenemende waarden voor r de cosinustermen, door de negatieve e-macht in hun amplitude, snel aan invloed inboeten;
2. het bovenstaande des te meer geldt als daarbij tevens de (cirkel)-frequentie w, d.w.z. als het aantal omwentelingen/minuut van 

de motor, hoog is;
3. er sprake is van een fase-verschuiving door zowel de waarde voor r, als voor w.

Voor de eenvoud wordt voorlopig verondersteld dat de wand t.p.v. r = r, een temperatuur opgedrukt krijgt juist gelijk aan 0 , plus 
de eerste harmonische (n = 1) uit (2.2) voor r = r ,:

öw|r, = 0 1 + 0 1  COS (öjt -  /3i)

0 w|r, = 0 1 + 0 1  sin (rot -  e)

✓0 , = y j  af + b? 
lierin: < _

V. e = fii-K

(2.3)

hierin:
^  e =  / V  ^

Hiermede kan het temperatuurverloop door de voering, zie (2.2), dan beschreven worden door:

©w|r = 0 1 —7̂ — ^ (r—n) -+ e_( r_ r i )  \ / ^ Ë iê '  sin ^ a j t - ( r - r , )  ~ \J ^  - e  |  (2.4)

Dit is in fig. 1 kwalitatief uitgebeeld.

Voor een bepaalde waarde voor t wordt voor de golflengte van de "indringende temperatuurgolf”  gevonden:

(r- r,)V i~ =xV s_=2lT
2a V 23 (2.5)

x - ' 47ra
f

Voorbeeld:
Voor een 4-taktmotor (n = 1200 omw/min) met een gietijzeren cilindervoering (a = 7,5.10-6 m2/s) wordt m.b.v. (2.5) gevonden:

X = V ^ 3 . 1 . m .

*) Docent scheepswerktuigkunde Koninklijk instituut voor de marine, buitengewoon hoogleraar verbrandingsmotoren TH-Delft.
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F I C .  1 S U P E R P O S I T I E  VAN S I N U S V O R M I G E  T E M P E R A T U U R S F L U C T U A T I E  

T P V  r ,  OP é O N S T A N T  L I N E A I R  T E M P .  VERLOOP.

Fig. 1 Superpositie van sinusvormige temperatuursfluctuatie 
t.p.v. r1 op constant lineair temp. verloop.

_- -..-.
. .

GASTEN' PERATUUR / \
. __ ___

WANDTEMPERATUUR /  \
OP DIEPTE: 0 MM.1 J  \

1 MM.'7  \
5 M M . T ^ ^ ' " ' V

:  7 \  / x -y / 7 
1 /7---— .../ — \

r r i K t i D c T r c c x r  ^
L A I  M I N  J I L  —

Fig. 2 Temperatuurschommeling in cilinderwand t.o.o. de gemid
delde temperatuur.

Van de aan de binnenkant van de voering opgedrukte amplitude-fluctuatie B i is na een indringdiepte ter grootte van een golflengte 
nog over:

Ö,.e-2,r<  0,002 6 ,

E.e.a. wordt bevestigd o.a. door de klassieke metingen, door Eichelberg (7) verricht, zie fig. 2, die echter een 2-taktmotor met een 
lager toerental hierbij gebruikte.
M.a.w. de temperatuurfluctuatie in de cilinderruimte van een verbrandingsmotor aanwezig "dringt”  slechts enkele mm in de omringende 
wanden in.

3. De temperatuur van het gas
Indien het vervolgens gewenst is de temperatuurverdeling door de wanden van de cilinderruimte te relateren aan de gastemperatuur 
is het onvermijdelijk een warmte-overdrachtscoëfficiënt ag,Wl door Newton indertijd als proportionaliteitsconstante geïntroduceerd, in 
te voeren:

P — Ctg w ^Bg Bw r,

Hierbij dient bedacht te worden dat voor dezelfde warmtestroomdichtheid q ter plaatse in de wand geldt: 

M.b.v. deze twee relaties wordt gevonden:

09 = ew|r' “ £ ;  R r ] r ,

(3.1 a)

(3.1b)

(3.2)

Omdat het primair te doen is om het fysische inzicht is hiervoor voldoende als weer verondersteld wordt dat de wandtemperatuur aan 
de gaszijde sinusvormig fluctueert c.f. (2.3).
Zodoende kan voor (3.2) m.b.v. (2.4) gevonden worden:

[<Bg = I 6 l +
\  B t - B ü

Ag.w '

. - e r i
^ r J  + TÏ

B i Sin (ojt + y  -  e) (3.3)
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met:

V1 + 2 - É  + 2 ( - f )2a a

y = arctg (3.4)

f - V i en at = agw

Voorbeeld:
Voor een 2-takt benzinemotor geldt: 

n = 2000 omw/min; 

ag.w 550 W/(m2K); X (wand) = 52 W/(mK); 

a = 17.10-6 m2/s.

E.e.a. geeft (op basis van sinusvormige temperatuurfluctuatie!):

y =  45°, m.a.w. de gastemperatuur 0 g is hier in fase met q, zie (3.5).

Alhoewel het voorgaande gebaseerd is op een aan de binnenzijde van de voering (d.w.z. in de "uiterste vezel") opgedrukte sinus
vormige temperatuurfluctuatie c.f. relatie (2.3) zijn desalniettemin de volgende conclusies te maken, zie ook fig. 2:

1. De in verbrandingsmotoren voorkomende relatief hoge gastemperaturen behoeven blijkbaar niet - a priori - de omringende wanden 
van de cilinderruimte te beschadigen.
Blijkbaar bezit de "grenslaag”  t.a.v. de over te dragen temperatuurfluctuaties een aanzienlijk dempende invloed.

2. Bij toenemende ai wordt het verschil tussen de amplitude van de ” bulk” -gastemperatuur en die in de wand steeds groter, terwijl 
de fase-achterstand van de laatste op de eerste toeneemt tot een theoretisch maximum van 45°.

M.b.v. (2.4) en (3.1 b) kan voor q gevonden worden:

mate één der facetten van de warmte-overdrachtsproblematiek in verbrandingsmotoren duidelijk, getuige de aan metingen ontleende 
resultaten van Eiser (3), zie fig. 4.

Zou onder (2.4) niet slechts van de eerste harmonische zijn uitgegaan maar volledig van (2.2) dan zou voor (3.5) gevonden zijn:

Relatie (3.6) doet zich t.a.v. (2.2) geheel analoog voor als (3.5) t.a.v. (2.4).
M.a.w. wat in het voorgaande afgeleid is rond één (de eerste) harmonische geldt voor elke harmonische apart.

(Merk op dat substitutie van e = /3, in (3.5) de eerste harmonische in (3.6) verschaft!).

Door de thermische of warmte-accumulerende capaciteit van het fluïdum zou blijkbaar een faseverschil tussen het "aandrijvende” , 
instantane temperatuurverschil en de door dit verschil - op grond van (3.1 a) - veroorzaakte warmtestroomdichtheid ontstaan.
Echter de Newtonse relatie (3.1 a) veronderstelt - weliswaar impliciet - een lineair verband tussen warmtestroomdichtheid en tempera
tuurverschil en derhalve geen faseverschillen.
Hieruit blijkt eigenlijk dat het fundament van de warmte-overdracht, zijnde uitdrukking (3.1 a) bij verbrandingsmotoren aanleiding geeft 
tot fundamentele problemen.
Dat nochtans van deze formule in relatie met verbrandingsmotoren gebruik wordt gemaakt is gelegen in:

1 . er geen ander warmte-overdrachtsmodel bestaat;

2. voor elke harmonische in de functie 0 g -  0 W|r, geldt (dit is gemakkelijk in te zien m.v. (3.3) en (2.3)) dat de parameter yn in 0 g de fase-

verschuiving van 0 g-  0 W|r, t.o.v. de overeenkomende harmonische in q beheerst (omdat tj »  1 ) en naar j  tendeert,  ^
Hierdoor zal 0 g -  0 W|r, qua fase niet geheel met q samenvallen, maar gezien het uiterst kleine tijdsinterval waarover e.e.a. zich
afspeelt t.a.v. q "in de pas genoeg” ;

(3.5)

E.e.a. leidt tot fig. 3 en alhoewel door het slechts in achtnemen van de eerste harmonische, zie (2.3), wordt fysisch toch in voldoende

(3.6)
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Fig. 3 Fase-relaties tussen gastemperatuur, wandtemperatuur 
en warmtestroomdichtheid. (Theoretisch en vereenvoudigd).
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tuur, "opgedrukte" wandtemperatuur, w.o. coëfficiënt en warm
testroomdichtheid als functie van de krukhoek <p.

3. de warmte-overdrachtscoëfficiënt «g w zelf als functie van de plaats en de krukhoek nog teveel onzekerheden bevat.

Op dit laatste facet zal t.z.t. in een vervolgartikel worden ingegaan.
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= temperatuur in Kelvin (hier ook wel in Celsius).

= (fluctuerende) temperatuur in wand t.p.v. r.

-  "bulk”  gastemperatuur.

= beschouwde wand bevindt zich tussen r, (gaszijde) en r2 (koelwaterzijde).

= (constante) temperatuurcomponent t.p.v. r = r,.

= (constante) temperatuurcomponent t.p.v. r = r2.

= orde getal (n0® harmonische); ook aantal omwentelingen/tijdseenheid).

= cirkelfrequentie [radialen/s].

= temperatuurvereffeningscoëfficiënt [m2/s],

= warmte-overdrachtscoëfficiënt c.f. Newton [W/(m2«)] tussen gas en wand. 

warmtegeleidingscoëfficiënt [W/(mK)J; ook golflengte [m].

a£ + b2 = amplitude nde harmonische in relatie (2.2). 

= frequentie [Hz],

= warmtestroomdichtheid [W/m2].

= tijd [s].

} = fasehoeken [radialen].
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ANCHORED FLOATING PRODUCTION SYSTEMS*

by E.M.Q. Roren and B. Steinsvik**

SUMMARY
Development during the last year of subsea technology and the increased offshore field 
development costs have made floating production systems an attractive alternative to 
the conventional fixed platform. At the moment, 2-3 floating production systems are in 
operation and we may await more of these in the future.
For development of marginal fields at moderate water depths, floating production sys
tems may nog always reduce total investment in the field. However, by taking advantage 
of drilling the wells prior to platform arrival, the overall field economy will, in most cases, 
be very much in favour of the floating system. In very deep water, the floating system may 
become the only viable solution.

THE SEMISUB MERSIBLE 
TION PLATFORM

PRODUC-

General
The semisubmersible platform is a proven 
structure and well known for its superb mo
tion characteristics. A large numberof such 
structures are used all over the world for 
exploration drilling. During the last couple 
of years, some of these have been conver-

INTRODUCTION
The present trend in offshore exploration 
for oil and gas is to enter into deeper water. 
At this time, exploration drilling is being 
carried out in water depths of more than 
900 m {4000 ft.). In the Norwegian part of 
the northern North Sea there are several 
blocks at water depths of more than 200 m 
and, further north, there are considerable 
offshore areas of water depths of more 
than 200 m. These areas are indicated by 
the shaded areas in Fig. 1. Conventinal 
field development, if feasible at these water 
depths in the very hostile environment of 
the Northern North Sea and the Norwegian 
Sea, would certainly be extremely expen
sive. Therefore, alternative field develop
ment solutions should be and are being 
considered. Probably, the most promising 
alternatives are the anchored floating pro
duction systems.
The anchored floating production systems 
are not only a deep water solution -  they 
are also atractive in shallow water where 
conventional field development proves 
uneconomical. One should bear in mind 
that so far these solutions have only been 
installed in shallow waters -  i.e. less than 
100 m.
Riser and subsea production systems are 
integral parts of any anchored production 
system. With regard to subsea production 
systems, there are a great number of diffe
rent solutions, such as:
-  all wells are placed directly below the 

floater so that all work over can be car
ried out from the floater.

-  all wells placed remotely from the floater 
so that all work over has to be carried out 
by trough flowline equipment (TFL) 
and/or a support vessel.

And, of course, combinations of these two 
main solutions are also possible. Riser and 
subsea production systems will not be dis
cussed any further in this paper, but we 
shall concentrate upon the semisubmersi
ble and vertically tethered platforms ser
ving as carriers of offshore production faci
lities.

Fig. 1 
Sea.

Northern North Sea and Norwegian
* Paper presented at Offshore North Sea '78 
Technology Conference Stavanger Sept. 1978.

”  Aker Engineering A/S Nonway

ENVIRONMENTAL DESIGN CONDITION

SIGNIFICANT WAVE HEIGHT 16.0m
ZERO CROSSING-PERIOD I* . 7SSC
MAXIMUM WAVE HEIGHT ........ 30.0 m

WIND SPEED , I  MINUTE........... 56 m/s

CURRENT SPEED  ...............l-^m/j
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Fig. 2 Semisubmersible Production Platform System.

ted into construction platforms and others 
into living quarters. These converted plat
forms are operating successfully in the 
North Sea. However, the first semisubmer
sible to serve as a production platform was 
the Transworld 58. This drilling rig was 
converted into a production platform and 
installed at the Argyll field (Hamilton Bro
thers) in British waters in 1975. Since then 
several designers have developed this 
idea further. Fig. 2 shows an example of a 
Semisubmersible Production Platform 
System (SPP), and there are several inte
resting variations at present being consi
dered by the industry.

The only reason for an oil company to uti
lize a semisubmersible as a production 
platform is that this appears economically 
attractive. And, with the present surplus of 
semisubmersible drilling rigs, it seems at
tractive to utilize these as production plat
forms providing they are suitable. Howe
ver, this situation may soon change and, in 
the future, we may therefore experience 
SSP systems utilizing purpose-build semi
submersible units. This may lead to more 
optimum and efficient designs. For North 
Sea application, the semisubmersible pro
duction platform is faced with a downtime 
burden due to the combined effects on ri
sers and loading system caused by the 
motions in extreme environmental condi
tions. However, this may be improved 
upon.

When an operator is to evaluate the posibi- 
lity of using an existing semisubmersible as 
a production platform, the main factors 
would probably be:
-  deck load capacity
-  station adherence ability
-  motion characteristics
-  cost, including that of necessary modifi

cations to the platform
Other items, such as:
-  possible use of existing equipment
-  living quarters capacity
-  deck area- etc.
would also be carefully considered. 
Today's North Sea semisubmersibles, de
pending on application, have limitations 
with respect to deck load and mooring sys
tem capacity. Typical examples of such 
platforms are the SEDCO 700. Pentagone 
and the Aker H-3.
Nearly 40% of all semisubmersibles 
throughout the world are one of these three 
designs.

Deck Load Limitations
A typical North Sea submersible has a deck 
load capacity of 2000 -  2500 tons. This 
may, in some cases, be insufficient to cary 
the required process facilities, even if un
necessary drilling equipment is removed. 
Also, bij adding additional equipment on 
the deck, the projected wind area of the 
platform may be increased with the result 
that the maximum permissible vertical cen
tre of gravity is lowered which, in turn, could 
reduce the deck load capacity of the plat
form.

The maximum deck load capacity of a 
semisubmersible is ruled by at least one of 
the following three factors:
1. Overall structural integrity, including lo

cal strength
2. Intact stability
3. Damaged stability
If the overall structural integrity is determi
ning the deck load capacity, there is very 
little to be done to increase the deck load. 
For example, the strengthening of columns 
and trusses would certainly be a very ex
pensive and difficult operation. However, 
main deck girders may be strengthened 
without too many problems. Local strength, 
in most cases, can easily be improved and 
need not be all that expensive.

If intact stability is limiting the deck load, 
platform geometry should be revised in or
der to increase the deck load. The easiest 
way to do this is to add buoyancy to the 
columns. Fig. 3 shows an Aker H-3 plat
form with ’sponsons’, i.e. additional 
buoyancy at the corner columns. In this 
position, the 'sponsons' have the best ef
fect from a stability point of view. However, 
when selecting position and geometry of 
sponsons'. accessibility for mounting and 

welding, effect on platform behaviour toge
ther with consequences for intact and da
maged stability at different waterlines must 
be taken into consideration.
Fig. 4 shows the restoring arms for the Aker 
H-3 with and without 'sponsons'. In this 
case the ’sponsons’ increased the water 
plane area by 15%, which resulted in an
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As seen from Table 1, the motion response 
has been improved slightly at the lower 
periods and is slightly worse at the higher 
period of the platform with sponsons' com
pared with the original H-3 platform.
If damage stability requirements are limi
ting the deck load capacity, the easiest way 
to correct this is to change the permeability 
of critical compartments. Reduced per
meability can be obtained by filling the 
compartments partially with buoyant mate
rial -  such as polyurethan.

Fig. 3 Aker H-3 with sponsons

increase of deck load capacity by as much 
as 700 tons. This is a significant increase in 
deck load and could be even greater by 
increasing the size of the sponsons’. 'ho
wever, although 'sponsons’ will increase 
the deck load from a stability point of view 
this may not be the case from a structural 
aspect. Forthe Aker H-3 platform, the deck 
load can be increased in this respect by 
700-800 tons without any major structural 
modifications.

H C C U N 6  ANGLE.

Fig. 4 Restoring arm with and without 
sponsons

Fig. 5 Heave Response in Regular Waves of Aker H-3 Platform with and without 
sponsons.

When adding 'sponsons’ to a platform, the 
platform geometry is altered which results 
in changed motion responses. Normally, it 
is only the heave response that is changed 
but, if the metacentric height is increased 
significantly, the roll and pitch responses 
will also change. Fig. 5 shows the heave 
response in regular waves for the Aker H-3 
platform with and without sponsons'. As 
seen from this Figure, the heave motions 
are not significantly changed. The res
ponse at lower periods is slightly improved 
for the platform with 'sponsons' while the 
natural period in heave for the same plat
form is reduced from 21.8 to 20.1 seconds.

Table 1 compares the heave motions of the 
Aker H-3 platform with and without 'spon
sons’ in different sea states.

Sign. Wave Height (m) 

Zero Crossing Period (sec.)

3.0

7.5

6.7

9.0

10. 5 

12.2

15.0

14.2

Aker H-3 without sponsons

Sign, heave amplitude (m) 

Max. heave amplitude (m)

0.4

0.7

1.1

2.0

2.6

4.8

4.9

8.8

Aker H-3 with sponsons

Sign, heave amplitude (m) 

Max. heave amplitude (m)

0.3

0.6

1.0

1.8

2.8

5.1

5.4

9.6

Table 1 Heave Motions of Aker H-3 Platform With and 

Without Sponsons.

Table 1 Heave Motions of Aker H-3 Platform with and Without Sponsons.

S. en W. -  46ste jaargang nr. 6 -  1979 133



Mooring System Limitations
The most common mooring systems on the 
typical North Sea semisubmersible are 
eight lines of 3-inch chain or ten lines of 
23/4-inch wire. Both these systems are 
equivalent in capacity. However, none of 
them has the capacity to handle extreme 
environmental conditions with an adequate 
safety factor -  i.e. safety factor of 2 on 
ultimate strength.
In the extreme design condition -  i.e. wind 
speed of 56 m/s, current speed of 1.4 m/s 
and design wave of 30 m -  wind and cur
rent loads would be about 400 tons and 
maximum horizontal motion amplitude 
would be 10 - 12 m, depending upon the 
orientation of the semisubmersible. Assu
ming that wind, current and waves act in 
the same direction, the resulting safety fac
tor in the mooring system would be 1 .0- 1.1 
at 200 m water depth. This, of course, is in
adequate for a more or less permanent in
stallation, even if it is unlikely that maxi
mum waves wind and current act in the 
same direction at the same time. There
fore, something has to be done.
One way to increase the capacity of the 
mooring system is to change the entire sys
tem -  e.g. by increasing the dimensions on 
mooring lines. However, this is a very ex
pensive solution. A more attractive answer 
is to add an additional mooring line in each 
platform corner. The effect of this is shown 
in Fig. 6. The 12-line system will increase 
the safety factor to about 1.4 and, by ad
ding more lines, an adequate safety factor 
may be obtained. However, is it feasible 
from a practical point of view to increase 
the number of mooring lines? The answer 
is affirmative. Nevertheless, one has to ac
cept slightly more offshore work when in
stalling these additional lines since, in most 
cases, there is insufficient space for addi
tional mooring winches and, therefore, 
chain jacks have to be employed.
The station adherence ability of a platform 
may also be improved bij adding azimuth 
thrusters.

Equipment Performance
The fact that a semisubmersible has mo
tions results in the process having to be 
operated under unusual conditions, i.e. 
under horizontal and vertical accelerations. 
Although these accelerations are minor, 
they have to be taken into consideration 
when designing the process and selecting 
the equipment.
The platform motions cause sloshing of li
quids in vessels and may also affect the 
instrumentation of these vessels. Liquid 
sloshing phenomena are complicated from 
a mathematical point of view and any ma
thematical formulae must be supported by 
experimental data in order to arrive at a 
dependable conclusion. Such experiments 
have been carried out at different institutio
ns.

However, liquid sloshing has to be reduced 
in order to obtain a satisfactory perfor
mance of the vessels. One method of redu
cing the sloshing is the introduction of baf
fle-plates. Wire mesh pads may also be 
used for this purpose. However, the mesh 
has to be removed to permit access to the 
vessel for maintenance and inspection. 
Also, particulate matter and/or wax ente
ring or forming in the vessel could easily 
plug the mesh and thus reduce the perfor
mance of the vessel.
The motions of the platform should have no 
adverse effect on operation of instruments 
with the exception of the separators liquid 
level controllers. If liquid level is approa
ching a critical operating high/low level du
ring the period of sloshing motion, this may 
prematurely initiate the high/low level 
shut-down device on the vessel, which will 
partly or wholly initiate shut-down of the 
process production. To avoid such a pro
cess production shut-down, instrument 
connections on the vessels -  such as level 
controllers, level switches, etc. -  will re
quire extra baffles.

Fig. 6 Mooring system restoring capacity, 
76 mm Chain.

The motions of the platform will impose 
extra loading on all rotating masses. Ho
wever, in some cases involving gas turbine 
drivers and electric motors, the manufactu
rers have taken this effect into account in 
their design with a view to employing these 
machines on board ships where the mo
vement is more severe than on a semi
submersible.
In the case of the centrifugal compressor, 
there is far less experience of these machi
nes being located on moving platforms or 
ships. Moreover, although the rotating 
mass of a compressor is generally much 
less than that of the gas turbine or electric 
motor driver, the gyroscopic effect of said 
mass would have to be examined carefully 
when evaluating any compressor for a par
ticular application.
Furtherto the gyroscopic effect imposed on 
rotating masses, the lubricating and seal oil 
systems of machinery will have to be exa
mined in order to determine if the correct 
supply of lubricating and seal oil is always 
maintained during conditions of maximum

platform movement.
However, in general, it is a good idea to 
select lightweight equipment since the se
misubmersible structure is sensitive to 
weight -  e.g. air derivatives instead of in
dustrial gas turbines, air coolers instead of 
water coolers, etc.

THE VERTICALLY TETHERED PRO
DUCTION PLATFORM

General
The tautly moored platform concept is not 
new. About twenty years ago, such a con
cept was described by EXXON in a US 
patent. However, it is only during recent 
years that the concept has aroused any 
serious attention from potential platform 
operators. The three rriain reasons for this 
delayed interest in the concept are:
-  further development of the fixed platform
-  lack of technology for subsea field deve

lopment and production risers
-  doubts as to reliability and economics of 

the concept
However, improvement in subsea and riser 
technology and equipment has been con
siderable over the past few years and, si
multaneously, field development costs 
have increased drastically. This is particu
larly the case with North Sea development. 
These two factors have been important for 
the promotion of the tautly moored platform 
in conjunction with the fact that exploration 
drilling is being carried out in ever- 
increasing depths of water.
As mentioned, EXXON was one of the first, 
if not the first company, to present such a 
platform concept. This platform featured a 
number of submerged vertical caissons 
and was moored to a sea bed anchor by 
vertical mooring cables.
The first tautly moored platform to have a 
field test was the British TRITON prototype 
platform. The TRITON platform was instal
led offshore Scotland in August 1963 and 
featured a three-sided submerged 
buoyancy chamber, anchored by six wire 
ropes arranged in a triangular and inclined 
pattern.
The test platform had a displacement of 
127 tons and a mass of 73 tons, resulting in 
a total vertical pretension of 530 kN.
The next platform to be tested was the DOT 
(Deep Oil Technology) test platform XI, 
which was tested offshore California in 
1975 -  1976. This platform had a displa
cement of 645 tons and featured three 
large diameter main buoyancy columns 
and some horizontal buoyancy members. 
The platform was moored to sea bed an
chors by vertical mooring lines.
In addition to these two tested platforms, a 
large number of different concepts have 
been put forward. The latest concept to be 
presented is that of Amoco. Amoco’s Verti
cally Moored Platform (VMP) is quite simi
lar to some of the other concepts apart from
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and selecting the equipment. An integrated 
deck structure is an obvious solution since 
it eliminates the modular steel and hence 
increases the net payload capacity.
For a northern North Sea platform design, 
displacement is exploited approximately in 
the following manner:
-  'h  of the displacement for carrying the 

structural steel, including the steel deck.
-  '13 of the displacement for carrying the 

payload, including the riser tension.
-  'h  of the displacement for carrying the 

mooring equipment, the ballast system 
and the ballast water and to give the 
mooring system the required pretension.

Platform behaviour
As mentioned earlier, the vertical mooring 
system reduces heave, roll and pitch mo
tions to virtually zero but allows for horizon
tal motions. Let us have a closer look at 
these horizontal motions.
The hundred year wind and current condi
tions for the northern North Sea -  i.e. a 
wind speed of 56 m/s and a current speed 
of 1.4 m/s -  will result in a static offset of 
about 7% of the water depth, including ef
fects of wave drift forces. Although this may 
seem a very large offset, one should bear in 
mind that this is an extreme condition and 
that, most of the time, the static offset will 
be very small. For example, based upon 
wind statistics for the northern North Sea, 
99% of the time the static offset will be less 
than 1 % of the water depth, which is very 
close to the vertical for a considerable part 
of the time.

Fig. 7 Aker Tethered Production Platform

the mooring and riser systems. In Amoco's 
concept, the well conductors are extended 
vertically to the sea surface and the plat
form is moored to these conductors. In this 
manner, the wells may be drilled and com
pleted in a conventional manner -  hence 
no need for subsea wells.
At the moment it appears that the vertically 
tethered platform has aroused most atten
tion. The Vertically Tethered Platform 
(VTP) is, to some degree, similar to the 
well-known semisubmersible drilling plat
form. It has a number (3-8) of large diame
ter buoyancy columns and, in some instan
ces, rather small pontoons. The deck struc
ture is supported by the columns, and hori
zontal and vertical trusses give the platform 
the required structural integrity. The plat
form is moored to one or more sea bed 
foundations by vertical cables from the co
lumns. This type of mooring system redu
ces the heave, roll and pitch motions to 
virtually zero but allows for horizontal mo
tions, see Fig. 7.

x. Most probable largest amplitude.
As any other floating structure, the VTP is
sensitive to weight and this should be Table 2: Horizontal displacements of Aker TPP and Aker H-3 platforms at 200 m water 
borne in mind when designing the structure depth

Beaufort Condition 6 8 10 12

Sign. Wave Height (ra) 3.0 6.7 10.5 15.0

Zero Crossing Period (sec.) 7.5 9.0 12.2 14.2

Wind Speed (m/s) 13 19 26 34

Current Sneed (m/s) 0.76 0.88 1.02 1.18

Displacement (m) Static 0.8 1.6 3.0 5.3

of TPP Dynamicx 0.9 2.9 7.4 12.7

Total 1.7 4.5 10.4 18.0

Displacement (m) Static 3.0 5.0 7.8 12.0

of H-3 with DynamicX 0.8 2.8 6.6 11.4

8 mooring lines Total 3.8 7.8 14 . 4 23.4

Displacement (m) Static 2.0 3.3 5.3 8.0

of H-3 with DyanmicX 0.8 2.8 6.6 11.4

12 mooring lines Total 2.8 6.1 11.9 19.4
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In addition to these static offsets, one has 
to cope with the wave induced offsets, in 
the hundred year design condition for the 
northern North Sea, one may have to cope 
with a maximum wave induced dynamic 
offset as great as 13 m -  more or less 
independent of the water depth. This large 
offset in the extreme design condition is not 
representative for the performance of the 
platform. Based upon wave statistics for 
the northern North Sea, 99% of the signifi
cant motion amplitude will be less than 2.5 
m.
These figures indicate that, most of the ti
me, the platform is quite stationary. These 
wave induced horizontal motions of the 
platform may at first appear very unfavou
rable for the risers. However, they turn out 
to be a great asset in reducing the riser 
stresses. The reason for this is the phasing 
between the waves and the platform mo
tions which results in reducing the drag 
loading on the risers.

Table 2 illustrates the horizontal displace
ments of the Aker TPP and Aker H-3 plat
form under different environmental condi
tions. All numbers are results of numerical 
analysis and, therefore, comparable.
As will be seen, the TPP has considerably 
less static displacements that the H-3 but 
the dynamic motions of the TPP are slightly 
larger that those of H-3. However, the total 
displacements of the TPP are somewhat 
smaller than those of H-3.
The mooring lines have to be dimensioned 
for the maximum wave induced mooring 
force as well as for fatigue. The require
ments for both these criteria may in most 
cases, easily be met if one undertakes a 
proper design analysis and appropriate se
lection of mooring line material and protec
tion. In many instances, a good linear ana
lysis is adequate to determine the mooring 
forces, but one has to be very careful when 
calculating fatigue where corrosion could 
be a problem unless the lines are fully pro
tected.

Limitations
As any other concept the vertically tethered 
production platform has its limitations and 
these will of course be reduced as techno
logy advances. These limitations can either 
be of technical or of economical nature. 
The absolute limits will depend upon the 
local environment. At the moment we do 
forsee limitations to the vertically tethered 
production platform in the following two

Fig. 8 Tanker Production System. 

areas:
-  water depth
-  deck load capacity
In shallow water the absolute value of 
wave-induced motions tends to increase, 
due to increased mooring stiffness caused 
by decreased length of mooring lines. The 
relative value of these motions becomes 
large when the water depth decreases and 
hence the concept becomes less attracti
ve. At the moment we believe that the prac
tical shallow water depth limit is at about 
140 m. At this water depth there are alter
native solutions which are well proven. 
The ultimate water depth limit of the con
cept as such is much more difficult to define 
since this will depend upon overall field 
economy. However, we are quite convin
ced that the vertically tethered production 
platform is feasible from a technical point of 
view at the same water depths as floating 
exploration drilling has been carried out at. 
Whether the concept is feasible from an 
economical point of view is another ques
tion.
The deck load capacity of the vertically te
thered production platform can be very 
high from a theoretical point of view. Howe
ver, from a fabrication point of view there is 
certainly a practical limit and it is difficult to 
define this limit. At the moment we are con
vinced that it is feasible to desigrr fabricate, 
install and operate a platform with a deck 
load capacity of 20 000 tons. This should 
be adequate for most applications.

OTHER SYSTEMS

Fig. 8 shows an example of a tanker pro
duction system. The Figure shows the tan
ker moored to a SALM (Single Anchor Leg 
Mooring). The SALM also serves as a 
guide for the flowline risers from the sea 
bed to the surface. The process equipment 
is placed on the tanker and the hull of the 
tanker serves as oil storage volume. This 
type of system, at the moment, has limita
tions with respect to environmental condi
tions and may be regarded as a ’good wea
ther’ solution. At present, one such system 
is being operated by Shell offshore Spain 
and another being installed offshore Brasil 
by Petrobras.

Lately, a new and very interesting concept 
has been presented by Tenvig Offshore 
A S. In this concept, a tanker is moored to a 
turret in such a way that the vessel can be 
orientated to the most favourable environ
mental direction. The turret also incorpora
tes the production riser suspension sys
tem. High pressure processing is carried 
out at the turret which facilitates safer trans
fer of liquids to the rotating ship.
The most interesting feature in the concept 
is the motion stabilizing system with which 
the ship is fitted. This system, according to 
Tenvig Offshore, reduces the motions of 
the ship to the extent that they are compa
rable with those of a semisubmersible.



Some Remarks Concerning the Watertight Subdivision of Ro-Ro Ships

Dr. ing. L. K. Kupras*

The problem of the effectiveness of water
tight subdivision still remains actual for 
Ro-Ro ships. Low freeboard, nonsufficient 
number of transverse bulkheads, large hull 
openings and ventilation ducts situated 
close to the ship’s sides increase the pro
bability of sinking or capsizing after dama
ge. Nevertheless it appears possible to im
prove the degree of safety with the aid of 
some modifications to the watertight subdi
vision.
By the application of two longitudinal and a 
number of transverse bulkheads, the cargo 
space under the freeboard deck may be 
divided into one long centre hold and the 
required number of side holds. The centre 
hold allows the horizontal handling of rol
ling cargo, while the vertical handling of 
cargo from side cells can be effected by the 
aid of vertical lifts of overhead travelling 
cranes. The longitudinal bulkheads may be 
placed at a distance from the ship's sides 
which is greater than one-fifth of the ship’s 
breadth; the latter distance representing 
the maximum transverse extend of possi
ble damage. The distance between trans
verse bulkheads may be adjusted accor
ding to the damage stability requirements. 
The practical solution of such a subdivision 
is shown in the example of a 3- 
deck-Ro-Ro-ship with a length of approx. 
200 m. The quarter ramp provides access 
to all the three decks. Access to the tank 
top is via platform-elevator and allows ve
hicles to be moved from the intermediate 
deck down to the tank top. The side- 
watertight compartments serve as con
tainer cells. Two or three overhead travel
ling cranes (hanging under the weather 
deck) handle containers from these cells. 
The weather deck is supported by two rows 
of pillars, which in turn are supported from 
below by two longitudinal bulkheads. 
These pillars serve simultaneously as ven
tilation ducts. The ventilation ducts below 
the freeboard deck may be included within 
the bulkhead construction.
The following advantages may be expec
ted from the above proposed solution:
-  the flooding of one or two compartments 

may be survived;
-  the removal of the ventilation ducts from 

the sides to the centre part of the ship 
suggest:

SE C T IO N  A -A  -SECTIO N  B -B

S E C T IO N  E - E  

fig. 1b General Arrangement 3 Deck Ro-Ro Ship.

-  smaller chance of ventilation ducts -  less perforation of the stringer plates 
damage, through which water can thus improving the strength of the
flow to other compartments, ship.

S E C T IO N  D -DS E C T IO N  C -C

HOLD 1

HOLD 2

HOLD 3

* Wetenschappelijk hoofdmedewerker T. H. Delft 
afd. Scheepsbouw- en Scheepvaartkunde.
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DE NOORDELIJKE SCHEEPSBOUW

De leden van de Tweede Kamer de heren Spieker en Van der Hek 
(beiden PvdA) hebben aan de Minister van Economische Zaken 
op 18 december 1978 de volgende schriftelijke vragen gesteld.
1. Is het waar, dat de directies van tal van werven behorend tot 
werfgroep 5 geen of nauwelijks medewerking verlenen aan het 
herstructureringsonderzoek waardoor de voortgang ernstig wordt 
belemmerd? Is het verder waar, dat als gevolg daarvan gevreesd 
moet worden dat de oorspronkelijke opzet van dit onderzoek dreigt 
te mislukken hetgeen ertoe kan leiden, dat het verlies aan arbeid
splaatsen aanzienlijk hoger zal zijn dan uit het inventarisatie- 
onderzoek naar voren is gekomen?
2. Is het waar, dat de orderpositie van de werven bijzonder slecht 
is en dat het alleen al hier dringend gewenst is dat het herstructure- 
ringsonderzoek ten spoedigste wordt afgerond? Indien de minister 
die mening is toegedaan, wil hij dan aangeven welke mogelijkhe
den hij ziet om de zaak te bespoedigen?
3. Kan de minister mededelingen doen over de huidige stand van 
zaken, en wel:
a. of de tussenfase inmiddels is afgesloten;
b. tot welk resultaat dit heeft geleid;
c. wanneer de 2de fase rond zal zijn;
d. wanneer aan de 3de fase (de uitvoering) wordt begonnen en 
het eindrapport tegemoet kan worden gezien?
4. Is het waar, dat vooruitlopend op de eindfase van het onder
zoek wordt overwogen, voor de drie werven aan het Foxholsterbos 
een samenwerkingsverband tot stand te brengen en dat dit tenge
volge heeft dat, voordat het totale herstructureringsonderzoek 
bespreekbaar is, reeds een groot aantal arbeidsplaatsen wordt 
afgestoten?
5. Indien daarvan sprake is, hoe denkt de minister dit te kunnen 
plaatsen binnen de maatregelen, die in het kader van de herstruc
turering dienen te worden genomen?
Geldt de regeling, die voor werfgroep 1 is getroffen -  nl. geen 
werven dichten het niet afstoten van arbeidsplaatsen hangend het 
herstructureringsonderzoek -  niet voor groep 5?
6. Kan de minister per werf een overzicht verstrekken van:
a. het aantal personeelsleden per 1 januari 1976,1 januari 1977, 
1 januari 1978 en 1 december 1978;
b. het ziekteverzuim gedurende die periode;
c. het aantal manuren gemaakt door vreemde werknemers (cf 
artikel 9.1.1. c.a.o.-metaal);
d. het aantal manuren uitbesteed buiten werkgroep 5?
Is het waar, dat de personele bezetting ultimo 1976 als gevolg van 
het onder b, c en d genoemde ca. 200 manjaren lager is dan uit 
oogpunt van outillage en ploegsamenstelling wenselijk is?
7. Geldt de taakstelling, nl. een capaciteitsreductie van ongeveer 
20% uitgedrukt in personeelsleden en gerekend op basis van de 
situatie per eind mei 1975, nog steeds als uitgangspunt?
8. Is het waar, dat als gevolg van die taakstelling er geen 225 
arbeidsplaatsen verloren gaan maar ruim 400 zoals in het eerste 
rapport is gesteld?
9. Kan de minister toezeggen dat, zoals uit het beleidsplan Be
leidscommissie Scheepsbouw valt af te leiden, de overheid 15% 
van de herstructurerings(sociale)kosten betaalt?
10. Is het waar, dat de bedrijfseigen rapporten nog steeds niet aan 
het merendeel van betrokken personeelsvertegenwoordigers zijn 
verstrekt?
Wil de minister, indien dit het geval blijkt te zijn, bevorderen dat 
deze rapporten alsnog aan betrokkenen ter beschikking worden 
gesteld?
11. Is het waar, dat er na 25 april 1978 in het kader van het 
herstructureringsonderzoek geen overleg meer heeft plaatsge
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vonden met de vakbonden? Indien dit het geval blijkt te zijn, wat is 
daarvan de reden en wil de minister bevorderen, dat de vakbonden 
meer bij de herstructurering worden betrokken?
12. Wil de minister aangeven, hoe het herstructureringsonder
zoek verder verloopt en op welke wijze en in welke fase de betrok
ken personeelsvertegenwoordigers daarbij betrokken worden?

Toelichting
In november is ten behoeve van Scheepsbouw Noord (werfgroep 
5) de opdracht verstrekt voor een herstructureringsonderzoek. dat 
uit 3 fasen zou bestaan. Reeds op 28 februari 1978 werd de eerste 
fase (inventarisatie) afgesloten. Volgens planning moest de 2de 
fase (concretisering) reeds in april 1978 beginnen. Op verzoek van 
de werfdirecties is er na de eerste fase een tussenfase ingelast, 
die op 1 juli zou aflopen.

De Minister van Economische Zaken, drs. G. M. V. van Aardenne, 
heeft deze vragen als volgt beantwoord,
1. Het antwoord op beide vragen luidt ontkennend.
Niet ontkend kan worden, dat de ontwikkeling van herstructure
ringsplannen voor werfgroep 5 langzamer en moeizamer verloopt 
dan was gehoopt. Dit wordt echter meer veroorzaakt door de 
gecompliceerde problematiek en het relatief grote aantal zelfstan
dige ondernemingen dat hierbij betrokken is (ruim 20) dan door 
een gebrek aan medewerking.
Op dit moment is er onvoldoende aanleiding te vrezen dat de 
herstructurering dreigt te mislukken. Het aantal arbeidsplaatsen 
dat eventueel verloren gaat, wordt slechts ten dele door de ontwik
kelingen met betrekking tot de herstructurering beïnvloed.
Door de flexibiliteit van de noordelijke scheepsbouw als totaliteit-  
zowel voor als na herstructurering -  wordt het eventuele verlies 
aan arbeidsplaatsen primair bepaald door de orderontvangst van 
de werven en de verwachting omtrent de vraag.
Pas op langere termijn zal de herstructurering de concurrentiepo
sitie van de werven versterken en extra opdrachten kunnen ople
veren, maar ook dan blijft de vraag naar schepen de overheer
sende factor met betrekking tot de werkgelegenheid.

2. De orderpositie van de werven is -  zoals bij nagenoeg alle 
andere werven in binnen- en buitenland -  bepaald niet florissant. 
Hoewel de relatief kleine en flexibele noordelijke werven in het 
algemeen zelden een lange orderportefeuille hebben, is deze op 
dit moment wel zeer kort. Op een enkeling na hebben de werven 
echter nog wel werk voorhanden.
Met de vragenstellers ben ik van mening dat het dringend gewenst 
is dat de herstructurering ten spoedigste wordt afgerond, ook al 
heeft dit geen direct verband met de orderportefeuille. Ik zal alle 
middelen die mij ten dienste staan aanwenden om het herstructu
reringsproces te bespoedigen.

3. Het herstructureringsonderzoek bevindt zich momenteel in de 
2e fase, de concretiseringsfase. In dit kader is inmiddels een 
tussenrapport uitgebracht overeen aantal deelproblemen als cen
trale voorbewerking, modellen voor samenwerkingsverbanden, 
de waardebepaling van werven, fiscale consequenties in geval 
van verkoop van werven en de feitelijke capaciteitsontwikkeling. 
Van de resultaten van deze deelonderzoeken is en wordt gebruik 
gemaakt bij de verdere concretisering.
Ik verwacht dat de gespreksleider nog deze maand (februari) een 
herstructureringsplan in hoofdlijnen betreffende de vorming van 
een werfgroep rond Conoship en Amels met de betrokken werven 
en werknemersorganisaties zal bespreken en bij de Beleidscom-

t
139



missie Scheepsbouw zal indienen. Indien deze commissie een 
positief advies uitbrengt en de betrokken bewindslieden het plan 
aanvaarden is in principe de 2e fase voor deze werven (±15 )  
afgerond. Direct daarna kan de uitvoering en verdere uitwerking 
beginnen. Een rapport over de resterende werven (± 7) zal waar
schijnlijk korte tijd later bij de Beleidscommissie worden ingediend.

4. Inderdaad is overwogen om vooruitlopend op het integrale plan 
voor de B-groep voor drie werven in Foxhol, die van deze groep 
deel uitmaken, een deelplan (het zogenaamde plan Foxholster- 
bos) in te dienen teneinde snel een oplossing te kunnen vinden 
voor de werkgelegenheids- en financiële problemen bij één van 
deze werven.
Dit is echter niet mogelijk gebleken omdat dit deelplan een integre
rend onderdeel van het totale plan uitmaakt en in sterke mate 
daarvan afhankelijk is.
Het voorstel voor deze drie werven maakt nu weer deel uit van het 
deze maand in te dienen totale herstructureringsplan voor de 
B-groep.

5. Te zamen met enkele andere noordelijke werven wordt gepro
beerd voor de bedoelde werf in moeilijkheden voorlopig op ad 
hoc-basis een zo goed mogelijke oplossing te vinden.
Een regeling zoals in dit punt genoemd bestaat niet voor werfgroep
5. Wel zal worden geprobeerd een dergelijke ontwikkeling zoveel 
mogelijk te voorkomen zowel door het herstructureringsproces te 
bespoedigen als door het treffen waar mogelijk van ad hoc- 
maatregelen.

6. Het is op dit moment niet mogelijk een dergelijk gedetailleerd 
overzicht voor alle werven afzonderlijk te verschaffen. Bovendien 
wordt door de werven een deel van deze informatie als vertrouwe
lijk beschouwd, dat niet zonder meer openbaar kan worden ge
maakt.
Wel is het mogelijk voor het totaal der noordelijke werven een 
inzicht te geven.
a. Totaal aantal personeelsleden op 1 januari 1976: 2488; op 1 
januari 1977: 2380; op 1 januari 1978: ± 2347 en op 1 september 
1978: 2242, waarvan respectievelijk 2242, 2154, ± 2130 en 2028 
in de scheepsnieuwbouw werkzaam.

b. Het totale ziekteverzuim kan niet exact worden aangegeven. 
Wel blijkt uit de voorhanden zijnde informatie dat het ziekteverzuim 
bij een groot deel van de noordelijke wen/en relatief aan de hoge 
kant ligt.

c. Voor het totaal der werven is hierover geen exacte informatie 
voorhanden. Voor een aantal werven, samen ongeveer 2/3 van de 
totale capaciteit van de groep vormend, bedragen deze cijfers, 
exclusief de onderlinge in/uitlening van werknemers en uitbeste
ding van werk binnen de werfgroep voor 1976: ruim 0,8% van het 
totaal bestede aantal uren; voor 1977: ± 1,5% en voor de eerste 
vijf maanden van 1978 nog geen 1,2%.

d. Voor dezelfde groep werven als in punt c. genoemd bedroeg dit 
aantal uren in 1976: ruim 1,5% van het totaal bestede aantal uren; 
in 1977 en de eerste vijf maanden van 1978 was dit aantal nage
noeg nihil.

Hoewel het bijzonder moeilijk is om de slotvraag van dit punt te 
beantwoorden zonder grondige bedrijfseconomische analyse van

de werkbezetting, de orderpositie en het ziekteverzuim in 1976 
meen ik de vraag op grond van de hierboven genoemde informatie 
toch ontkennend te moeten beantwoorden. Hoewel bedrijfseco
nomisch gezien gestreefd moet worden naar een optimale benut
ting van de outillage en een optimale ploegsamenstelling moet de 
aanwezige en verwachte werkbezetting primair bepalend zijn voor 
de personele bezetting van een onderneming. Uit de beantwoor
ding van de punten c. en d . blijkt dat in 1976 bij deze groep werven 
± 2,4% van het totaal aantal bestede uren door werknemers niet 
behorend tot groep 5 is verricht, waarin het effect van het ziekte
verzuim is verwerkt. Dit omgezet voor de totale scheepsbouw in 
het noorden betekent ongeveer 60 manjaren.
Gezien het feit dat in de scheepsbouw als gevolg van het varië
rende besteltempo en verschillen tussen de bouwfasen pieken 
nooit helemaal te vermijden zijn, is het op beperkte schaal inlenen 
van mensen c.q. uitbesteden van werk onvermijdelijk.
Een percentage van 2,5 is mijns inziens eerder aan de lage dan 
aan de hoge kant. Bovendien heeft uitbesteding van werk c.q. 
inlening van mensen een positief effect op de werkgelegenheid bij 
andere werfgroeperingen c.q. bedrijfstakken.

7. Het genoemde percentage is eind 1976 op grond van het 
toenmalige marktbeeld in het Beleidsplan voor de scheepsbouw 
als richtlijn voor het opstellen van herstructureringsplannen voor 
werfgroep 5 opgenomen. Bij het maken van een herstructure
ringsplan moet echter ook uitgegaan worden van het dan heer
sende marktinzicht. Het uiteindelijke reductiepercentage kan 
daardoor afwijken in positieve dan wel negatieve zin. Hoewel ik het 
eerste hoop, ben ik gezien de marktontwikkeling toch niet onver
deeld optimisitisch op dit punt. Ik wacht echter in dit opzicht het 
advies van de Beleidscommissie Scheepsbouw af.

8. Verwijzend naar het antwoord op de vorige vraag merk ik op dat 
een reductiepercentage van 20 een verlies van ruim 400 arbeids
plaatsen betekent, ongeveer de helft hiervan is reeds in de afge
lopen drie jaar verloren gegaan.

9. Het Beleidsplan inclusief de sociale paragraaf en de daaruit 
voortvloeiende maatregelen geldt ook voor Werfgroepering 5.

10. Voor een antwoord op deze vraag verwijs ik naar mijn ant
woord op de schriftelijke vragen van de heren Van der Hek en 
Spieker de dato 17 oktober 1978 en naar het antwoord op vraag
12.

11. Dit is niet in overeenstemming met de gang van zaken. De 
gespreksleider voert geregeld overleg met de vakbonden over de 
herstructureringsplannen en zal dit continueren.

12. Ik verwijs voor een antwoord op het eerste deel van deze 
vraag naar het antwoord op vraag 3. Het betrekken van perso- 
neelsvertegenwoordigers bij het herstructureringsproces is pri
mair de verantwoordelijkheid van de ondernemingsleiding en niet 
de verantwoordelijkheid van de overheid. Wel ben ik van mening 
dat het zeer wenselijk is dat dit gebeurt, gezien de grote belangen 
van het personeel in deze, de sfeer in de ondernemingen en het zo 
snel mogelijk realiseren van een succesvolle herstructurering. Ik 
zal de gespreksleider vragen de nodige aandacht aan dit punt te 
geven.
Verder verwijs ik naar de wettelijke voorschriften die op dit punt 
bestaan.
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BRANDSTOFINSPUITING EN VERBRANDING

door J. W. van Meerten*

De wijze van brandstofinspuiting en het effekt hiervan op de verbranding wordt een 
steeds belangrijker aspekt van de warmtehuishouding in de dieselmotor.
Een minder goed verloop van de verbranding gaat gepaard met een hoger brandstof
verbruik en een hogere warmtebelasting van de om de verbrandingsruimte heen ge
groepeerde motor-onderdelen.
Het steeds duurder worden van de te gebruiken brandstoffen en de wens tot langere 
levensduur van o.a. zuigerveren en uitlaatkleppen leidt tot steeds intensiever onderzoek 
naar een beter verloop van de verbranding.

figure 1

/
i '

A

verbrandIngsdruk 
. combustion pressure)

idrukverloop met verbranding 
I(pressure-process with combustion)

Idrukverloop zonder verbranding (pressure-process without combustion)

.cl) (ndgr driver loop.
(cylinderpressure-process)

verstui vernaaidheffIng
(nozzI e-need 1e-11 ft)

I drukverloop in persleiding brandstofpomp

Krukhoek
(press.process In press.line fuelpump)

(Crankangle)

1.1. Om een idee te krijgen van de invloed 
van de inspuitingswijze op de verbranding, 
zijn metingen verricht op een standaard 
Bolnes 150 epk/cilinder proefmotor. Een 
schematische weergave van zo’n meting 
wordt getoond door figuur 1
In deze figuur wordt het verloop van brand- 
stofpersleidingdruk, naaldheffing en cilin- 
derdruk weergegeven.
In het verloop van de cilinderdruk is met 
een stippellijn aangegeven, de druklijn 
welke gevolgd wordt indien geen inspuiting 
plaatsvindt.
Zoals voor de 150 pk/cilindermotor bekend 
is, sluit de brandstofpompplunjer het 
brandstoftoevoergat in de pomp af 18° 
krukhoek vóór bovenste dode punt.
Ten gevolge van dynamische effekten en 
samendrukbaarheid van de brandstof ont
staat er ongeveer 3° krukhoek later een 
drukopbouw in de brandstofpersleiding. 
Als de druk in de persleiding voldoende 
hoog is, wordt de naald van de verstuiver 
opgedrukt en de brandstof in de verbran
dingsruimte geperst.
De brandstofpomp beëindigt zijn persslag 
als voldoende brandstof voor het ge
vraagde vermogen verpompt is. Even later 
bestaat in de brandstofpersleiding een zo
danig lage druk, dat de naald van de ver
stuiver het verstuivergat kan afdichten.

1.2. Nadat de naald het verstuivergat 
geopend heeft, wordt brandstof in de ver
brandingsruimte ingespoten.
Deze brandstof begint echter niet onmid
dellijk te branden. Er moet eerst een innige 
menging met de lucht plaatsvinden in een 
zodanige verhouding, dat de verbrandings- 
reaktie kan beginnen.
Dit mengingsverloop wordt weergegeven 
in figuur 2 .
Hier wordt een straal van brandstofdrup- 
peltjes getoond, die met een langswerve- 
lende luchtstroom gemengd wordt. Bekij
ken we één brandstofdruppeltje, dan is 
deze na enige tijd opgebouwd uit een kern 
van pure brandstof, een schil bestaande uit 
een voor verbranding geschikt luchtbrand- 
stofmengsel en een buitenrand van een 
mengsel van rookgassen en lucht.

Er is een bepaalde verblijfstijd nodig voor 
elk ingespoten brandstofdruppeltje, om de 
voor verbranding geschikte schil te laten 
ontstaan. Dit ontstekingsuitstel bedraagt 
voor de eerste ingespoten brandstofdrup- 
peltjes in de 150 epk/cilindermotor onge
veer 3 krukgraden.
De later ingespoten brandstofdeeltjes 
hebben hiervan afwijkende ontstekingsuit- 
stellen.
Deze ontstekingsuitstellen zijn namelijk af
hankelijk van:
-  De in direkte omgeving aanwezige hoe
veelheid zuurstofdeeltjes.
-  Temperatuur in de verbrandingsruimte. 
De temperatuur beïnvloedt de verdam- 
pingssnelheid.
-  Intensiteit van de menging van de lucht 
met de brandstof. Ten gevolge van de 
schuin aangebrachte inlaatpoorten wordt 
de massa lucht in de cilinder tijdens het

verwisselen van de cilinderlading in rotatie 
gebracht. Deze rotatie blijft bestaan tijdens 
de kompressie. Als de brandstof ingespo
ten wordt, zal deze sneller verdampen, 
naarmate er een groter snelheidsverschil 
tussen brandstofdeeltjes en langsstro
mende lucht aanwezig is.
Opmerking
Indien over het ontstekingsuitstel van een 
motor gesproken wordt, bedoelt men het 
ontstekingsuitstel van de eerste ingespo
ten brandstofdruppels.

1.3. Verbranding veroorzaakt tempera
tuurstijging en daardoor drukstijging. Druk- 
stijging veroorzaakt grotere drukkracht op 
de werkzuiger. De werkzuiger wordt door

• Ontwikkelingstechnicus Bolnes Motorenfa- 
briek B.V., Krimpen a.d. Lek
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de gaskracht weggedrukt, waardoor arbeid 
wordt geleverd.
Wenselijk is nu, dat de brandstof in een zo 
kort mogelijke tijd verbrandt, zodat de zui
ger gedurende een zo groot mogelijk af te 
leggen afstand de ontstane gasdruk on
dervindt.
De verbrandingstijd van de totale hoeveel
heid ingespoten brandstof kunnen we 
beïnvloeden door (zie 1 .2 .):

A. Inspuitduur. Door de inspuitduurte ver
korten kan een kortere verbrandingsduur 
verkregen worden.

B. Druppelgrootte van de ingespoten 
brandstof. Door deze druppelgrootte te 
verkleinen is de verdampingssnelheid en 
daarmee de verbrandingssnelheid groter.

C. Mengingsintensiteit. Door de brand- 
stofstraal in de verbrandingsruimte van 
richting te veranderen, verandert de snel
heid van de brandstofdruppeltjes t.o.v. de 
snelheid van de roterende cilinderlading.

D. Temperatuur in de verbrandingsruimte. 
De temperatuur beïnvloedt de verdam
pingssnelheid.

1.4. Oplossingen tot het verkrijgen van 
een kortere verbrandingsduur.
De in 1.3. opgesomde invloeden op de ver
brandingsduur zullen we één voor één be
handelen.

A. Inspuitduur
Het verkorten van de inspuitduur kan wor
den verwezenlijkt door het toepassen van 
steilere brandstofpompnokken en vergro
ting van de plunjerdiameter van de brand- 
stofpompen.
Om de leidingdrukken niet extreem te laten 
stijgen moeten we de diameter van het ver- 
stuivergat vergroten. Dit veroorzaakt ech
ter grotere brandstofdruppels welke een 
kleinere verdampingssnelheid hebben. Er

i M n i  Kern van hoofdzakelijk brandstof 
K u m  (Centre of mainly fuel-o 11)

T7 7 //7 1 Voor verbranding juist mengsel (reactlegebled) 
(For combustion correct mixture» reaction area)

r" j Gebied met rookgassen en lucht.
(Area with exhaustgascs and air)

Figure 2

Inspui trichtIng 3randstof 
(Injection-direetion Fuel)

zal dus een optimale kombinatie van plun
jerdiameter, brandstofnok en verstuiver- 
gatdiameter bestaan.

B. Verkleining van verstuivergat veroor
zaakt kleinere brandstofdruppels. De 
brandstofpersleidingdrukken zullen toe
nemen, hetgeen konstruktieve moeilijkhe
den kan veroorzaken.

C.Het vergroten van de mengingsintensi
teit veroorzaakt kleinere ontstekingsuitstel- 
len van de voortdurend ingespoten brand
stofdruppels.
De topdrukken zullen hierdoor ook toene
men.
Later inspuiten om de topdruklimiet niet te 
overschrijden werkt een eventuele verbe
tering tegen.
Hierin is duidelijk een optimum te vinden.
D. Verhoging van de temperatuur in de

verbrandingsruimte bij het begin van de 
verbranding kan worden verwezenlijkt door 
hogere kompressieverhoudingen.
Bij gelijkblijvend inspuitmoment zal hier
door de topdruk toenemen. Verlating van 
het moment van begin inspuiting werkt een 
eventuele verbetering tegen. Ook hierin is 
een duidelijk optimum te vinden.

1.5 Konklusie
Er bestaan mogelijkheden tot verbetering 
van het verloop van de verbranding, welke 
echter vaak leiden tot ingewikkelder kon- 
strukties.
Er dienen dus kompromissen gezocht te 
worden tussen de voordelen van een be
tere en daarmee effektievere verbranding 
en de nadelen (prijs, verminderde be
trouwbaarheid) van de voor deze verbete
ring vereiste konstruktie.
Stand By 35, Febr. '79



Voortgangsrapportage Oosterschelde

In de tweede helft van vorig jaar werd 
voortgegaan met het stapsgewijze zoeken 
naar en het uitwerken van de meest aan
trekkelijke oplossingen voor onderdelen 
van het ontwerp van de stormvloedkering. 
De aspecten van techniek, kosten en plan
ning werden hierbij sterk in de gaten ge
houden. De volgorde van detaillering wordt 
bepaald door de urgentie van het onder
deel in de ontwerp- en uitvoeringsplanning. 
Men benut de ruimte die de planning biedt 
om de ontwerpen te optimaliseren.
Dit is te lezen in de inleiding van de voort
gangsrapportage over de Oosterschelde- 
werken, die minister Tuijnman halfjaarlijks 
aan de Tweede Kamer stuurt.
Uit een nadere analyse is gebleken, dat 
een bruto doorstroomopening van 18.000 
m2 vereist is om aan de gestelde getijvoor- 
waarden te voldoen. Rekening houdend 
met het nettodoorstroomprofiel, een re
serve voor mogelijk ongunstige afwijkingen 
tussen modelonderzoek en werkelijkheid 
en voor het onderhoud van de stormvloed
kering, moet genoemde bruto doorstroom
opening worden aangehouden om het ge
wenste getijverschil van 2,70 m bij Yerseke 
te verkrijgen.
Het ontwerp van de pijlers is nu afgerond. 
De bovenbouw zal bestaan uit een koker
vormige constructie. Hierin zullen de ma
chinerieën en de bewegingswerken van de 
schuiven worden aangebracht. De hoogte 
van de bovenbouw kon aanmerkelijk lager 
worden vastgesteld. Het hoogste niveau 
van de kering, het rijdek van de weg, ligt nu 
op NAP plus 12 meter.
Het ontwerp van de dorpelbalk waarop de 
schuiven bij sluiting komen te rusten is om 
technische redenen aangepast. Er is nu 
sprake van een grotere uit één deel be
staande dorpelbalk.
Het aantal pijlers is teruggebracht van 72 
naar 66. Dat kon, omdat geen pijlers wor
den gebruikt als aansluiting op de wal, 
maar hier een gesloten dam wordt ge
bouwd. Het aantal pijlers in de stroomgeu- 
len en de openingen daartussen blijven 
dus onveranderd. Het onderzoek naar de 
drempel wordt thans afgerond. Er wordt 
nog onderzocht of men in plaats van het 
storten van lagen stenen voor de funde
ring, niet een geprefabriceerde funderings-

laag in de vorm van een mat kan aanbren
gen, waarin deze lagen zijn verpakt'. Ge
zien de fase waarin het ontwerp verkeert, 
heeft de architectuur en de inpassing van 
de stormvloedkering in het landschap in de 
verslagperiode meer aandacht gekregen. 
Er is een aparte werkgroep ingesteld van 
technici en landschapsarchitecten, die zich 
zal bezighouden met de vormgeving van 
de zichtbare onderdelen van de storm
vloedkering, van het bedieningsgebouwen 
de landelijke aspecten van de damvakken 
en aanliggende havens.
In de verslagperiode van juli tot en met 
december vorig jaar is het ontwerp van het 
hefschip nader gedetailleerd. De wijze van 
voortstuwing en hefvermogen ervan is nog 
onderwerp van studie. Voor het nader on
derzoek hiernaar is nog tijd in de planning. 
De bouw van het schip waarmee de onder
grond voor de pijlers moet worden verdicht, 
is in september aanbesteed.
De volgende werken voor de Oosterschel- 
dedam zijn inmiddels voltooid:
-  De omdijking en het droogmalen van het 

bouwdok Schaar, waarin de pijlers wor
den gebouwd.

-  De hulpbrug van Schouwen naar dit 
bouwdok om personeel en materieel te 
kunnen vervoeren tijdens de bouw.

-  De buitenhaven Neeltje Jans.
-  De electriciteitsvoorziening, die nodig is 

voor de uitvoering der werken.
Het opruimen van oude bodembescher
ming vindt voortgang, evenals het aan
brengen van nieuwe bodembescherming 
in de stroomgeulen en het uitvoeren van 
grondonderzoek.
Er werd onder andere een begin gemaakt 
met het aanbrengen van een asfaltmastiek- 
laag als onderdeel van het stortebedden in 
de stroomgeul Roompot, het grondwerk in 
het bouwdok, het inrichten van werkter
reinen en accommodaties voor de bouw 
van de pijlers. In de komende maanden zal 
men onder andere beginnen met de bouw 
van de pijlers.
De arbeidsvoorziening voor de bouw van 
de stormvloedkering is een punt van bij
zondere aandacht. Dit jaar zal het aantal 
arbeiders in de betonsector moeten 
groeien tot maximaal ongeveer duizend 
man. Om te voorkómen dat de Ooster-

scheldewerken een ontwrichtende werking 
op de totale arbeidsmarkt hebben, wordt 
de arbeidsvoorziening voorzichtig aange
pakt.
Bijzondere aandacht krijgen de werving, 
scholing en huisvestingsmogelijkheden. 
Actieve werving zal vooral in Brabant 
plaatsvinden, waar een zekere arbeidsre
serve aanwezig is. Ook uit andere delen 
van ons land zullen arbeiders worden aan
getrokken. In samenwerking met het minis
terie van Sociale Zaken wordt huisvesting 
gecreëerd bij de werken voor personeel 
van buiten de regio.
De tot nu toe aangevatte werken voor de 
Philipsdam verlopen volgens het tijdsche
ma. De ministeriële beslissing voor de af
metingen en het type van een scheep- 
vaartsluis in de Oesterdam (nodig om de 
haven van Bergen op Zoom bereikbaar te 
houden) wordt binnenkort verwacht.
Het ontwerp-bestek voor het maken van 
het werkeiland voor de sluisbouw is klaar. 
Eveneens zal de komende maanden een 
beslissing vallen over de situering van het 
lozingskanaal door de hals van Zuid- 
Beveland. Met behulp van dit kanaal kan 
de waterhuishouding op het Zoommeer 
(het achter de compartimenteringsdam- 
men gelegen water) worden geregeld.
De werken aan de compartimenterings- 
dammen verlopen eveneens volgens het 
vastgestelde schema.
Het onderzoek ingesteld naar de gevolgen 
voor het milieu van het toekomstige ge
bruik van de stormvloedkering wordt voort
gezet.
Daarbij wordt aandacht besteed aan zaken 
als voedsel- en slibcirculatie, de invloed 
van zuurstof en zoutgehalte op flora en 
fauna. Er is de laatste tijd ook veel studie 
verricht naar de bestemming van het Oos- 
terscheldebekken waarbij speciaal aan
dacht is gegeven aan natuur, visserij en 
recreatie.
In het verslag wordt tenslotte opgemerkt, 
dat de geplande voltooiing van de zoge
naamde partiële dijkverhoging langs de ei
landen rondom de Oosterschelde in 1980, 
een zeer zware krachtsinspanning zal ver
eisen.
Besloten is daarom ingenieursbureaus in 
te schakelen.
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J L  NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
^  TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 

(Netherlands Society of Marine Technologists)

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

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

Algemene ledenvergadering
25 apr. (wo) Rotterdam

Technische aspecten van de rationali
satie in de bedrijfsvoering aan boord 
van schepen**
Dagbijeenkomst in mei te Delft.

Tankcleaning by crude washing*
door de heer C. E. van t Woudt van Shell 
Tankers B V.
17 mei (do) Rotterdam
18 mei (vr) Amsterdam

* Lezing in samenwerking met het ln- 
stitute of Marine Engineers (Nether- 
lands Branch)
"Lezingen in samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs en het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap ’Wil- 
liam Froude’.

Verenigingsnieuws

HET JAARDtNER 1979 foto: Ger van RoekelJaardiner 1979. Ontvangst met Caribische cocktails in ’Le Jardin

Het jaardiner, dat dit jaar door de afdeling 
Rotterdam werd georganiseerd op 17 fe
bruari j.l. in het Rotterdam Hilton Hotel, kon 
bogen op een onverwacht grote belangstel
ling. Op de sluitingsdatum van de aanmel

ding waren alle 340 beschikbare plaatsen 
volgeboekt, doch ongelukkigerwijs moes
ten enkele leden wegens de weersom
standigheden op 17 februari verstek laten 
gaan. Toch werden er nog 317 deelnemers

verwelkomd door de afdelingsvoorzitter, 
de heer ir. L. van der Tas, in 'Le Jardin’ 
waar ieder zich onder het genot van Caribi
sche cocktails kon voorbereiden op de 'Ca
ribbean Party', die oïti 19.00 uur in de Gou
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den Balzaal aanving.
Toen ieder aan tafel was gezeten, kon de 
tafelpresident, de voorzitter van het hoofd
bestuur, prof. ir. J. H. Krietemeijer, zijn ta
felrede houden aan het slot waarvan het 
volgende telegram aan Hare Majesteit de 
Koningin kon worden verzonden:
Leden van de Nederlandse Vereniging 
van Technici op Scheepvaartgebied met 
hun gasten bijeen tijdens het jaardiner in 
het Hilton Hotel te Rotterdam op zaterdag 
17 februari 1979, wensen van hun aan
hankelijkheid aan U en Uw huis te getui
gen door het uitbrengen van een heildronk 
op het geluk en de voorspoed van U en de 
Uwen.
Nadat deze heildronk staande was uitge
bracht begon de Caribbean Party, een buf
fet dansant, waarbij ieder kon genieten van 
de vele Caribische gerechten die aan de 
buffetten werden geserveerd. Om de spijs
vertering te bevorderen kon worden ge
danst op de muziek van de Antillian Steel- 
band en het kwartet van Max Woiskyjr., die 
afwisselend met hun enthousiaste klanken 
de gesprekken zelfs overstemde. De voor
zitter verzocht daarom het geluid, dat hij 
vergeleek met het lawaai in een ketelmake
rij, iets te temperen, waaraan de muzikan
ten gehoor gaven door hun klanken de 
oren meer te laten strelen dan te laten tui
ten! Halverwege de avond volgde nog een 
optreden van de allesetende Limbo- 
danser Roberto.

Als een verrassing volgde nog een leuke 
verloting door de heer L. van Reeven; 
geassisteerd door drie dames deelde hij 
twee flessen champagne en een etentje uit 
aan 3 gelukkige winnaars.
In de loop van de avond kwam het vol
gende antwoordtelegram uit Paleis Soest- 
dijk binnen: ’Hare Majesteit de Koningin 
verzocht mij U dank te zeggen voor Uw 
goede wensen en hoopt dat het voor U 
allen een geslaagde avond zal zijn'. Was 
getekend Röell, part. secretaris.
In zijn slotwoord kon de tafelpresident dit 
laatste beamen toen hij de Clubcommissie, 
die deze avond had georganiseerd, be
dankte en ook de entertainers en het hotel
personeel die hun beste beentje hadden 
voorgezet om het geheel tot een geslaagde 
avond te maken.
Tot slot maakte hij ook het resultaat van de 
inzameling bekend die door de leden van 
het afdelingsbestuur werd gehouden ten 
behoeve van een reis voor een aantal 
chronische zieken aan boord van het Ro- 
dekruiSschip J. Henri Dunant. Voor dit doel 
werd ƒ 1.686,35 bijeengebracht, hetgeen 
door de vereniging zal worden aangevuld 
tot ƒ 1.850-, zodat 5 patiënten in de gele
genheid kunnen worden gesteld een reis 
aan boord van de J. Henri Dunant mee te 
maken.

Na de aanwezigen een wel thuis te hebben 
gewenst werd het officiële gedeelte van

deze avond te 23.30 uur door de tafelpresi
dent gesloten.

P A L .

AFDELING AMSTERDAM
Op 19 januari 1979 werd door de afdeling 
'Amsterdam' een filmavond gehouden in 
de kantine van de Hogere Zeevaartschool, 
waarbij ook de dames van harte welkom 
waren.
De voorzitter, ir. C. Scherpenhuijsen. kon 
in zijn welkomstwoord ruim 100 mensen 
begroeten.
De heer Scherpenhuijsen merkt verder in 
zijn welkomstwoord op dat de toestand in 
de scheepsbouw en scheepvaart niet 
rooskleurig is. Maar wij zijn hier bijeen om 
films te zien waarin mannen aan het werk 
zijn die nog ouderwets bloed in de aderen 
hebben. Technici, die het avontuur niet 
schuwen en blijk geven zich niet door de
pressies te laten ontmoedigen.
Na een kopje koffie met cake werd de eer
ste film vertoond van de Nederlandse Offs
hore Company en wel de film over de 
Narwhal. Een indrukwekkende film die het 
slepen en plaatsen van booreilanden liet 
zien.
Na de pauze volgden 2 films van de Firma 
Wijsmuller, n.l. Heavy Lift Transportation’ 
en 'A Rig In My Backyard'. Deze laatste film 
ging over de berging van de Orion en de 
woorden gesproken door de heer Scher
penhuijsen, dat wij gelukkig nog mensen 
hebben die gepakt zijn door het werk, lieten 
niets aan twijfel over. Met onvoorstelbare 
werklust en inzet van hoofd en handen 
werd de Orion uit zijn benarde positie vlot 
getrokken. Dat was het werk van groepen 
van technici op scheepvaartgebied en als 
wij ooit gewogen worden en te licht bevon
den, zal het aan deze groepen niet te wijten 
zijn.
Om half elf sloot de voorzitter deze goede 
en indrukwekkende avond met een woord 
van dank aan de aanwezigen voor hun 
komst ondanks de barre weersomstandig
heden, de Nederlandse Offshore Compa
ny en de Firma Wijsmuller voor het 
beschik
baar stellen van de films en de heer J. den 
Arend en zijn staf voor de goede verzor
ging.

AFDELING ROTTERDAM
Notulen van de vergadering van de afde
ling Rotterdam' van de Nederlandse Ver
eniging van Technici op Scheepvaartge
bied, gehouden op donderaag 22 februari 
1979 in de Beatrixzaal van het Groothan- 
delsgebouw te Rotterdam.

Aanwezig volgens de presentielijst: 5 be
stuursleden, 1 spreker, 22 gewone leden 
en 7 introducé's.

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen van de vergadering van 23 no

vember 1978 (gepubliceerd in Schip en 
Werf no. 26 van 22 december 1978).

3. Herdenking overleden leden.
4. Begroting 1979 en 1980.
5. Voordracht over het onderwerp: 'On- 

derhoudsvoorspelling aan de hand van 
trillingsanalyse', door de heer ir. C. A. J. 
Tromp, Lector aan het Koninklijk Insti
tuut voor de Marine, Den Helder.

6. Rondvraag.
7. Sluiting.

ad 1. De voorzitter, ir. L. van der Tas, 
opent de vergadering te 20.00 uur met een 
hartelijk welkom aan de aanwezigen die 
zich door het slechte weer niet hebben la
ten weerhouden deze vergadering te be
zoeken.
ad 2. De notulen van de vergadering van 
23 november 1978 worden ongewijzigd 
goedgekeurd en vastgesteld, 
ad 3. De voorzitter leest vervolgens de 
namen van de vier leden voor die in de 
afgelopen periode zijn overleden:
-  K. Kroeskamp, oud-directeur van het 

Havenbedrijf 'Kroonvlag Rotterdam 
N.V.’, overleden 2 december 1978 op 
77-jarige leeftijd.

-  J. J. Fetter, oud-directeur van Darwins 
Staal N.V. te Rotterdam, overleden 15 
december 1978 op 91-jarige leeftijd.

-  N. J. Visser, oud-hoofdingenieur Werk
spoor N.V. te Amsterdam, overleden op 
1 februari 1979 op 77-jarige leeftijd.

-  W. J. Aalberts, chef Verkoop van het 
Havenbedrijf Vlaardingen-Oost, overle
den 5 februari 1979 op 62-jarige leeftijd.

Hij verzoekt de aanwezigen op te staan en 
enkele ogenblikken stilte te betrachten om 
deze overledenen te herdenken, 
ad 4. De voorzitter geeft vervolgens het 
woord aan de penningmeester van het af
delingsbestuur, de heer ing. C. W. van 
Cappellen, die aan de hand van de voorlo
pige uitkomsten over 1978 de voorstellen 
voor de herziene begroting 1979 en de 
ontwerpbegroting 1980, welke aan het be
gin van de vergadering aan de leden ter 
hand werden gesteld, toelicht.
Naar aanleiding van een vraag van de heer 
Van Dee over de verhouding van de ver
goedingen aan sprekers tot de overige uit
gaven voor de lezingen, wordt geantwoord 
dat de uitkomsten van de sprekersvergoe- 
dingen in 1978 laag waren, doordat een 
aantal sprekers door andere deelnemende 
verenigingen werden betaald, waarbij de 
kosten voor zaalhuur en de consumpties 
voor onze rekening kwamen en voorts dat 
ook een aantal sprekers gratis door begun
stigers ter beschikking werden gesteld. 
Daar er geen verdere vragen of opmerkin
gen waren, zullen de voorstellen voor de 
begrotingen 1979 en 1980 aan het hoofd
bestuur worden voorgelegd met het ver
zoek om ook in 1980 ƒ. 5.000,- voor ex
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cursies in de begroting op te nemen, 
ad 5. Vervolgens geeft de voorzitter het 
woord aan de heerir. C. A. J. Tromp, die de 
voordracht van hedenavond, samen met 
de heer A. C. Pijcke, heeft voorbereid.
De heer Tromp behandelde in zijn voor
dracht over: 'Onderhoudsvoorspelling aan 
de hand van trillingsanalyse', toegelicht 
door vele figuren en diagrammen, onder
meer de punten: Defectenanalyse, Onder- 
houdsmethodieken en Trillingsanalyse. Hij 
stelde ondermeer dat het trillingsniveau 
een graadmeter is voor de mechanische 
conditie. Voor een goede analyse van de 
trillingen en een betrouwbare diagnose is 
echter een gedegen kennis van het betrok
ken werktuig met zijn leidingsystemen 
noodzakelijk.
Vervolgens werden de meetmethoden en 
de analyse van de gemeten trillingen be
sproken, waaruit tenslotte de mechanische 
conditie van een werktuig worden bepaald 
aan de hand van vergelijkingen met vroe
gere metingen (o.a. van de machine in 
nieuwe toestand) en vergelijking met de 
trillingsmetingen van identieke machines. 
Voorts besteedde de spreker nog enige 
aandacht aan de moderne analyse
methodieken met behulp van de computer, 
waarin de op de band opgenomen metin
gen worden vergeleken en aldus geanaly
seerd.
Tot slot stelde de spreker als conclusie dat 
is gebleken, dat trillingsanalyses tot bespa
ringen in het onderhoud kunnen leiden. Dit 
was af te leiden uit de beschikbare cijfers 
van ondermeer de procesindustrie en de 
Canadese fylarine.
Aan de discussie na de pauze werd deel
genomen door de heren Lutje Schipholt, 
Steenhoek, Touw, Van der Tas, Van Eijnat- 
ten, De Jong, Uitermark, Van Es, Pijcke en 
Coolegem.
De voorzitter dankte tot slot de heer Tromp 
voor zijn interessante en leerzame voor
dracht en wenste de heer Pijcke, die de 
voordracht in Groningen zal houden, veel 
succes.
De tekst van de voordracht zal in Schip en 
Werf worden gepubliceerd, 
ad 6. en 7. Aangezien geen der aanwezi
gen gebruik wenste te maken van de rond
vraag werd de vergadering te 22.00 uur 
gesloten.

Nieuwe Opdrachten

Rijn-Schelde-Verolme
RSV Gusto Engineering, het ingenieursbu
reau dat geïntegreerd is binnen de RSV- 
groep, heeft vanuit de Volksrepubliek 
China de opdracht verkregen voor de bouw 
en levering van een zogenaamd zelfhef- 
fend werkplatform.
Het hefeiland, waarop een kraan en een 
hei-installatie geïnstalleerd zullen worden, 
wordt speciaal ontworpen voor offshore-

werk en met name voor het aanleggen van 
steigers in open zee.
De bouw zal worden uitgevoerd door RDM 
met toeleveringen van NDSM.
Met deze opdracht uit China is een bedrag 
van meer dan 10 miljoen gulden gemoeid, 
alsmede circa 80 manjaren werk.
De oplevering zal in augustus 1979 plaats
vinden.

Tewaterlatingen

Calafia'
Op 12 februari 1979 is met goed gevolg 
tewatergelaten het koelschip 'Calafia', 
bouwnummer 395 van B.V. Nieuwe Noord 
Nederlandse Scheepswerven te Gronin
gen bestemd voor Zeerederij Holland Zee
land B.V. te Rotterdam:
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,57 m, 
breedte 14,00 m, holte 8,-/5,35 m.
In dit schip wordt één Deutz motor, 4-tact, 
enkelwerkend van het type SBV6M540 
met een vermogen van 3000 pk bij 600 
omw./min. geïnstalleerd.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: 13/3 E 
•h Refrigerated Carrier, Deep Sea, 'ï" 
R.M.C., AUT-OS.
Het koelschip ’Calafia’ is een zusterschip 
van de schepen: 'Jan Willem’, 'Laura Chris- 
tina’, ’Inca’ en 'Maya' van dezelfde werf.

’Frisian Mariner'
Op 20 februari 1979 is met goed gevolg 
tewatergelaten het vrachtschip 'Frisian 
Mariner', bouwnummer 52 van Scheeps
werf 'Harlingen’ B.V. te Harlingen bestemd 
voor Rederij ms. 'Frisian M ariner’ te Hee- 
renveen.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,70 m, 
breedte 11,90 m, holte 6,90 m.
In dit schip wordt één B & W Alpha motor 
van het type 16V23L-VO met een vermo
gen van 2320 pk bij 800 omw/min. geïnstal
leerd.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: I 3/3 E 

Cargo, Deep Sea, Ice Class I A.

Verkochte schepen

'Ulysses’
Via bemiddeling van Supervisio'n Shipping 
& Trading Company, Rotterdam, is het Ne
derlandse motorvrachtschip 'Ulysses', ei
gendom van de KNSM -  Amsterdam, ver
kocht naar Alkyon Navigation Ltd., Liberia, 
gebouwd door Van der Giessen in 1962, 
7.658 tons d.w., uitgerust met een Stork 
dieselmotor van 6.000 pk, waarmede een 
snelheid behaald wordt van 16 mijl.
Het schip is inmiddels te Port of Spain, 
Trinidad, overgedragen en herdoopt in 'Al
kyon’ met thuishaven Piraeus.

Diversen

Conferentie over industriële innovatie
Op 22 en 23 februari is te Rotterdam de 12e 
Internationale TNO-conferentie gehouden, 
die ditmaal de industriële innovatie in een 
veranderende samenleving tot thema had. 
De minister voor Wetenschapsbeleid, drs. 
M. W. J. M. Peijnenburg, wees er in zijn 
inleiding op dat onderzoekinstituten in Ne
derland een belangrijke rol kunnen spelen 
bij een innovatiebeleid. Op dit ogenblik is 
men echter niet erg georiënteerd op ex
terne problemen en ontbreekt het aan sa
menhang tussen de verschillende onder
zoekorganisaties. De minister zei voorts 
dat het overheidsbeleid inzake innovatie 
door de industrie moet worden overgeno
men. Gebeurt dat niet, dan is een dergelijk 
beleid tot mislukken gedoemd.
De voorzitter van de Centrale Organisatie 
TNO, dr. L. B. J. Stuyt, die de conferentie 
opende, bracht als zijn standpunt naar vo
ren dat men bij innovatie altijd nog met 
mensen te maken heeft. De intermense
lijke relatie is een onmisbaar aspect wil 
men een doelmatige innovatie garanderen. 
Het mislukken van vernieuwingen is dan 
ook vaak te wijten aan een gebrek aan 
echte persoonlijke belangstelling, zowel bij 
de bron als bij de gebruikers van die ver
nieuwingen, aldus de voorzitter van TNO. 
Ir. J. van der Meer, lid van de directie van 
Rijn-Schelde-Verolme, vond dat voor een 
onderneming als de zijne, innovatie een 
noodzakelijkheid is. Vernieuwing dient 
echter niet te worden gezien als een doel 
op zichzelf, maar als een der onderdelen 
van een algemene strategie die er op is 
gericht het hoofd boven water te houden. In 
de moderne samenleving is er sprake van 
een zekere weerstand tegen de invoering 
van innovaties; de concurrentiepositie van 
Nederland is zwak, de motivatie van het 
personeel is vaak gering en die wordt door 
de nivellering van de salarissen er niet gro
ter op.
Men heeft bij RSV de organisatie voor on
derzoek en ontwikkeling geheel gereorga
niseerd en er is bij de onderneming een 
stafgroep Innovatie ingesteld, onder lei
ding van een van de directeuren. Er is een 
groep geformeerd die voortdurend uitkijkt 
naar nieuwe ontwikkelingen in de gehele 
wereld waarbij men tracht zo snel en effi
ciënt mogelijk op dergelijke ontwikkelingen 
in te spelen.

Samengaan Nederlandse Zéemans- 
centrale-Nederlandse Christenzee- 
lieden Vereniging
De Nederlandse Zeemanscentrale en de 
Nederlandse Christenzeelieden Vereni
ging zijn samengesmolten. De activiteiten 
worden voortgezet onder de vlag van de 
Nederlandse Zeemanscentrale. In de 
nieuwe statuten is het doel van de vereni
ging als volgt omschreven: ’ — het behar
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tigen van geestelijke en sociale belangen 
van zeevarenden en werkers buitengaats, 
daarbij handelende op basis van het chris
telijk geloof, alsmede het versterken van de 
band tussen diegenen onder hen die dit 
geloof belijden'.

Het technisch en nautisch onderwijs in 
1977/78
Over de aantallen scholen, leerlingen en 
studenten bij het technisch en nautisch on
derwijs in het schooljaar 1977/78 is van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek een 
publikatie verschenen in de serie Statistie
ken over het beroepsonderwijs. Tot het 
technisch onderwijs worden verschillende 
schoolsoorten gerekend waarvan hier als 
voorbeeld worden genoemd de lagere 
technische scholen, scholen voor indivi
dueel technisch onderwijs, de middelbaar 
technische scholen, de hogere technische 
scholen, de scholen voor laboratoriumper- 
soneel en de avondscholen voor middel
baar en hoger technisch onderwijs.
Het technisch onderwijs werd in 1977/78 
gevolgd door 288 700 leerlingen en stu
denten (in 1976/77: 286 700). Het betreft 
hier 271 750 leerlingen en studenten bij 
het volledig dagonderwijs (19 of meer les
sen per week) en 16 950 bij het partieel 
onderwijs (vorig jaar resp. 268 700 en 
18 000).
Van de 271 750 leerlingen en studenten die 
volledig dagonderwijs volgden, waren er 
volgens het C.B.S. 195 800 geplaatst bij 
lager, 49 300 bij middelbaar, 26 600 bij 
hoger technisch onderwijs en ruim 50 volg
den de dagopleiding voor leraren in de 
technische vakken. In vergelijking met de 
overeenkomstige aantallen in 1976/77 is 
er bij het volledig dagonderwijs een totale 
stijging van 3 050 leerlingen (1,1 %), waar
van bij lager 250 (0,1%), bij middelbaar 
1 750 (3,7%) en bij hoger technisch onder
wijs ruim 1 050 (4,2%).
Het nautisch onderwijs telde in 1977/78 
7 975 leerlingen en studenten, waarvan er 
6 925 volledig dagonderwijs volgden (vorig 
jaar resp. 7 900 en 6 750).
De C.B.S.-publikatie biedt veel cijfermate
riaal over de in-, door- en uitstroom van 
leerlingen en studenten bij elke school
soort.
Uit deze cijfers blijkt dat van de 47 000 
nieuw ingeschreven mannelijke leerlingen 
bij het lager technisch onderwijs 72% van 
het gewoon lager onderwijs komt, 8% van 
het buitengewoon onderwijs en 16% van 
scholen voor algemeen voortgezet onder
wijs. Bij het middelbaar technisch onder
wijs komt 43% van de 14 400 nieuwe leer
lingen rechtstreeks van een lagere techni
sche school, 47% van het mavo en 6% van 
het vwo of havo. Bij het hoger technisch 
onderwijs werden 7 250 studenten nieuw 
ingeschreven en hiervan kwam 22% van 
het middelbaar technisch onderwijs en 
64% met een diploma van een school voor 
vwo, havo of mavo.

De doorstroming van leerlingen van lager 
naar middelbaar en van middelbaar naar 
hoger technisch onderwijs maakt een be
langrijk deel uit van het totaal aantal nieuw 
ingeschrevenen bij elk van de niveaus.
Uit de stromingsgegevens blijkt volgens 
het C.B.S. ook. dat aan het begin van het 
schooljaar 1977/78 ruim 9 800 leerlingen 
bij de lagere technische scholen aanwezig 
waren, die reeds een diploma lts bezaten. 
Van deze 9 800 leerlingen volgde 35% een 
opleiding in een andere afdeling van de lts, 
om daarvan eveneens het diploma te beha
len, 57% was opnieuw in opleiding, maar 
volgde nu één of meer vakken op een ho
ger niveau dan op het eerste diploma ver
meld, en slechts 8% volgde dezelfde afde
ling als in het voorgaande jaar en was te
vens in opleiding op hetzelfde niveau.

NIL-voorlichtingsactie hoogtempera- 
tuursolderen krijgt vervolg
In 1977 vestigde het Nederlands Instituut 
voor Lastechniek (NIL) via een landelijke 
voorlichtingsactie de aandacht van indus
trie en onderwijs op de mogelijkheden van 
het hoogtemperatuursolderen. Deze 
hoogwaardige en milieuvriendelijke ver
bindingstechniek wordt beschouwd als een 
'innoverende’ techniek waarvan de toe
passing in ons land ten opzichte van het 
buitenland achterblijft.
Het Ministerie van Economische Zaken 
heeft het NIL nu in staat gesteld deze actie 
in 1979 een vervolg te geven teneinde 
het hoogtemperatuursolderen op grotere 
schaal tot praktische toepassing te bren
gen. In de loop van dit jaar zal het instituut 
daartoe een aantal regionale bijeenkom
sten organiseren, vermoedelijk in Amster
dam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, 
Apeldoorn en Groningen. Geïnteresseerde 
bedrijven en onderwijsinstellingen zullen 
zich tijdens deze bijeenkomsten o.a. aan 
de hand van z.g. 'case studies' nader kun
nen oriënteren op de technische en eco
nomische aspecten van het hoogtempera
tuursolderen.

Behalve van E.Z. krijgt het NIL ook voor 
deze actie weer medewerking van verschil
lende bedrijven en onderzoekinstellingen 
die zich reeds met het hoogtemperatuur
solderen bezighouden.

BP gaat onderzoek uitvoeren in Chinese 
wateren
De vice-minister van de petroleum indus
trie in de Volksrepubliek China en de 
chairman van The British Petroleum Com- 
pany Limited hebben 15 februari j.!. een 
intentieverklaring ondertekend, waarbij BP 
toestemming wordt verleend om in sa
menwerking met het ministerie van de pe
troleum industrie een verkennend seis
misch onderzoek uit te voeren in Chinese 
wateren t.w. het zuidelijk deel van de Gele 
Zee. Waterdiepten aldaar variëren van 
20-70 meter.

De intentieverklaring heeft betrekking op 
het seismisch onderzoek en alle verdere 
ontwikkelingen zijn afhankelijk van de on- 
derhandelingen tussen beide partijen.
BP onderhoudt reeds meer dan 18 maan
den contacten met de Volksrepubliek 
China o.a. door deelname aan handels
missies en als gevolg van bezoeken van 
Chinese delegaties aan het Verenigd Ko
ninkrijk.
in december 1978 bracht een delegatie 
van BP een bezoek aan de Volksrepubliek 
China.

Noorse vloot voor het eerst sedert de 
oorlog kleiner
De Noorse koopvaardijvloot is vorig jaar 
voor het eerst sedert de oorlog ingekrom
pen, terwijl de totale wereldvloot bleef 
groeien met 1,5%. Op jaarbasis ziet de 
totale tonnage er slechter uit. De Noorse 
koopvaardij raakte vorig jaar 57 tankers 
kwijt met 3,6 miljoen dwt en 18 combinatie- 
schepen met 1,7 miljoen dwt.
De totale teruggang komt overeen met een 
totaal van 188 schepen met 8,6 miljoen 
dwt. De vloot werd uitgebreid met 1,7 mil
joen dwt aan nieuwe schepen, zodat het 
resultaat is dat er in feite een vermindering 
ontstond van bijna zeven miljoen dwt.

Verdere verkleining Noorse scheeps
bouw
Dit jaar zal het moeilijkste jaar sedert de 
oorlog zijn voor de Noorse scheepsbouw, 
aldus de voorzitter van de industriële 
commissie van het Storting, de heer A. Jo- 
hansen. Hij verklaarde dat de laatste twee 
jaar het aantal werknemers in de scheeps
bouw met 1 000 is gedaald en dat er ge
vaar bestaat dat in de eerste helft van dit 
jaar nog eens 2 000 . . .  3 000 arbeids
plaatsen verloren kunnen gaan.

Nieuw dieptepunt in wereldscheeps- 
bouw
De orderportefeuille van de wereld- 
scheepsbouw is op een nieuw dieptepunt 
gekomen. Ultimo vorig jaar bedroeg de 
werkvoorraad volgens Lloyd's Register of 
Shipping 25,8 miljoen bruto ton, 2,2 miljoen 
ton minder dan aan het eind van het derde 
kwartaal. Sinds juni 1965 is de werkvoor
raad niet zo klein geweest.
Eind 1978 waren er 1.889 schepen in aan
bouw van in totaal 15,5 miljoen ton, 1,9 
miljoen ton minder dan ultimo september. 
Het aantal schepen, waarvan de bouw nog 
moest beginnen, bedroeg 1.163 van in to
taal 10,3 miljoen ton, hetgeen een vermin
dering inhoudt van 356.400 ton. De order- 
ontvangst in tonnage onderging vorig jaar 
een daling van niet minder dan 48%.
Ec. Dagblad. 1-3-79

Euroasia bouwt scheepswerf op Tsing 
Yi in Hong Kong
Euroasia Dockyard Enterprise and Devel- 
opment Co. Ltd, een gezamenlijke aktiviteit
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van twee van de grootste scheepswerven 
in Hong Kong, zal definitief een produktie- 
capaciteit gaan bouwen op Tsing Yi-eiland, 
nabij het grote container-terminal van Kwai 
Chung en het industriële gebied van Tsuen 
Wan in de New Territories, het stuk grond 
dat Hong Kong tot 1999 van de Volksrepu
bliek China heeft gehuurd. De werf, waarop 
schepen tot 15.000 ton zullen kunnen wor
den gebouwd, zal in het begin van de jaren 
tachtig gereed moeten zijn. Als eerste stap 
in de richting van realisatie -  waarmee een 
investeringsbedrag van ongeveer f. 50 mln 
gemoeid zal zijn -  heeft de overheid van de 
Kroonkolonie een bouwterrein ontwikkeld 
ter grootte van 9,6 hectare.
Dit gebied -  dat momenteel voor het groot
ste deel nog zee is -  is Euroasia onder 
’zachte' voorwaarden terbeschikking ge
steld, omdat de overheid in de akties van 
Euroasia een goede uitvoering zag van 
haar streven de diversificatie en kwalita
tieve verbetering van de industrie te stimu
leren om de basis te verbreden. Euroasia 
(een joint venture van Island Navigation 
Corporation en Chung Wah Engineering 
Shipbuilders Co. Ltd) zal onmiddellijk met 
de werkzaamheden beginnen. Er zal be
zien worden in hoeverre de nieuwe facilitei
ten kunnen aansluiten op de onderhouds- 
en reparatiewed voor grotere schepen die 
momenteel in zee voor Tsing Yi-eiland 
wordt gebouwd. Ook dit is een projekt van 
Euroasia.

Seminar on pipeline technology
Pipeline technology was the subject of a 
seminar organised in London on 29 and 30 
January by a British company, Oyez Inter
national Business Communications Ltd. It 
was attended by delegates from Belgium, 
Federal Germany, France, Netherlands, 
Norway, Spain and the UK. Topics inclu
ded 'Norwegian Trench' studies, gas- 
gathering proposals, use of stainless steel 
offshore, riser design and underwater con
nections, electronic applications, seabed 
tunnels and trenches, and bottom tow in
stallation.

Conference on extreme cold
A conference to examine the effects of ex
treme cold on those working in the North 
Sea will take place in Aberdeen on 28 and 
29 March. It is being organised by Aber

deen University's Institute of Environmen
tal and Offshore Medicine.

Expansion plan for Britain’s major oil 
terminal
Britain’s major oil terminal at Suliom Voe in 
the Shetland Islands has been officially in
augurated. At the same time the consor
tium of companies building the terminal re
vealed that they may apply for permission 
to expand its capacity by up to 50 per cent 
at a cost of about £ 200 million.
The terminal is currently designed to have 
a capacity by 1981 to process and load 1.4 
million barrels of North Sea crude oil a day, 
equivalent to more than two-thirds of the 
United Kingdom’s total crude oil consump
tion. The expansion would enable it to 
handle more than two million barrels daily 
and would bring the total cost of the Suliom 
Voe complex to more than £ 1 billion.
A final decision by the oil companies build
ing the terminal is expected in May but the 
extra capacity will not be needed until oil
fields now under development come into 
production in the mid-1980s.
When the current terminal is complete it will 
store its 1.4 million daily barrels in 12storage 
tanks, put oil-associated natural gases into 
four other tanks and load tankers at four 
jetties. The extension would require four 
extra oil tanks, one more natural gas tank, 
another jetty and a sizeable increase in the 
terminal's pumping capacity.
The partly completed terminal is currently 
dealing with 320,000 barrels a day of crude 
oil from which the gases have been remov
ed off-shore. By the end of the year live' 
crude (containing gas) should be coming 
ashore and the gases flared at Suliom Voe, 
but it will be late 1980 before the proces
sing system is in full operation.

China’s shipbuilding industry
A contract for the first stage of design engi
neering work for the modernisation of Chi
na's shipbuilding industry has been signed 
by British shipyard engineers A and P Ap- 
pledore International. It is the first contract 
of its kind to be placed by the People’s 
Republic of China.
The contract covers the initial stages of 
modernising the Kuangchow Shipyard 
(Canton), China's third largest and one of 
four yards toured by a British mission which

visited China in October last year.
The deal marks the completion of the first 
stage of nine months of discussions be
tween British consultants, shipbuilders and 
marine equipment manufacturers and re
presentatives of the Chinese shipbuilding 
industry.
China has made clear that it intends to 
modernise its industry by the year 2000 
and this massive industrial investment will 
require major shipping resources. Part of 
this will be met by secondhand tonnage -  
China is reported as having bought one 
secondhand ship every day over a 100 day 
period -  but it intends to redevelop the 
whole of its shipbuilding industry to pro
duce its own tonnage.
A and P Appledore have undertaken ship
yard projects in 40 countries, including de
veloping countries. Two major contracts 
were for the Hyundai shipyard and the 
KSEC Okpo shipyard in South Korea. They 
have also advised governments on the de
velopment of shipping and shipbuilding po
licies. Recent contracts in this sphere have 
been in Venezuela, Mexico and Senegal. 
Appledore are currently carrying out a de
velopment study for a new multi-purpose 
shipyard for the Suez Canal Authority.

New rules for offshore firefighting ships
To meet the need for specialized ships to 
fight fires on offshore installations, and in 
answer to many requests from owners, 
Lloyd’s Register has formulated Rules for 
the Construction and Classification of Fire
fighting Ships.
The Rules have been framed primarily to 
cover the necessary equipment and pro
tective arrangements which will enable a 
ship to fight fires on offshore installations at 
close quarters. They include requirements 
for high-powered monitors and pumps. 
(The Rules are entirely separate from 
those which apply to a ship’s domestic fire
fighting arrangements.)
The new Rules will be incorporated as 
Chapter 3 of Part 7 of the Rules and Regu
lations for the Classification of ships, which 
were published in loose-leaf form in Ja
nuary 1978.
Separate copies of the Rules for the Con
struction and Classification of Firefighting 
Ships may be obtained from the Rotterdam 
Office of Lloyd’s Register of Shipping.


