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Omslag

Bij het afscheid van Prof. Ir. J. H. Kriete
meijer als hoofdredacteur van ’Schip en 
Werf’ past het een ogenblik stil te staan om 
terug te zien op zijn 'ambtsperiode’.
Prof. Krietemeijer is op voordracht van het 
Hoofdbestuur van de Ned. Ver. van Tech
nici op Scheepvaartgebied tot de redactie 
toegetreden in maart 1967. Hij heeft, in 
nauw overleg met zijn mederedactieleden, 
de firma Wyt & Zonen b.v. als uitgever en 
het secretariaat van de vereniging, in de 
loop van de tijd een aantal belangrijke ver
nieuwingen in het uiterlijk en het formaat 
(A4) van 'Schip en Werf’ ingevoerd.

Zijn medewerking als auteur van vele arti
kelen op het gebied van de scheepsbouw- 
kunde, werftechniek en wereldscheeps- 
bouw capaciteit heeft zich in deze periode 
versterkt en verdiept. Talloos zijn de re
censies en boekbesprekingen van zijn 
hand geweest, waarin hij de aandacht ves
tigde op nieuwe uitgaven op maritiem- 
technisch en -historisch terrein.
Zijn streven is steeds sterk gericht geweest 
op het brengen van interessant nieuws, op 
verantwoord technisch peil, voldoende ge
spreid over de diverse sectoren van het 
bestreken gebied en beantwoord aan het 
niveau van een internationaal erkend 
maritiem-technisch tijdschrift.

Bij het einde van zijn redacteurschap kan 
geconstateerd worden, dat 'Schip en Werf’ 
onder de internationale bladen een eer
volle plaats heeft behouden. Ook uit de 
Nederlandse lezerskring hebben ons vele 
berichten van waardering over de inhoud 
van ons blad bereikt.

De omvang van het tekstgedeelte van 
'Schip en Werf' -  gekoppeld als deze is aan 
die van de geplaatste advertenties -  weer
spiegelt de conjuncturele golfbewegingen 
in onze bedrijfstakken. Het mag dan ook 
geen verbazing wekken, dat de omvang na 
de gunstige jaren aan het begin van het 
vorige decennium in de laatste tijd een 
sterke teruggang heeft moeten ondergaan. 
Hiertegen staat elke redactie machteloos!

Terugblikkend is er aanleiding tot het uit
spreken van grote erkentelijkheid jegens 
Prof. Krietemeijer. Mede namens het 
Hoofdbestuur van de Ned. Ver. van Tech
nici op Scheepvaartgebied, mijn mede
redactieleden, de uitgevers en -  naar ik 
vertrouw -  de lezers van 'Schip en Werf’ 
spreek ik gaarne deze dank hierbij uit en 
wens ik Prof. Krietemeijer met de zijnen 
nog heel veel goede jaren toe.

Ir. J. N. Joustra
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Lijnvaart, een gevoelige sector

Sinds al weer enige tijd gaan er veel stem
men op die ons waarschuwen voor een 
dreigende overcapaciteit in de lijnvaart. 
Deze zou zich met name manifesteren in 
de grote containervaart en de vrees voor 
overtonnage is gebaseerd op het feit, dat er 
over de gehele wereld aanzienlijk meer van 
deze scheepsruimte in aanbouw is dan 
waaraan eigenlijk behoefte bestaat. Som
migen menen dat de evenwichtsstoornis in 
dit segment van de wereldscheepvaart is 
komen overwaaien uit de droge en vloei
bare massavaart -  waar inmiddels de erg
ste verschijnselen weer achter de rug zijn -  
en dat er daarom geen sprake is van een 
structurele crisis maar eerder van een 
doorwoekeren van een malaise, die tot nu 
toe de lijnvaart onberoerd heeft gelaten. 
Wat hiervan ook waar moge zijn, een feit is 
wel dat er in de internationale lijnvaart met 
uiterste zorgvuldigheid wordt gemanoeu
vreerd. Het is misschien veelzeggend, dat 
juist een van de bekendste rederijen ter

wereld met een langdurige en vlekkeloze 
reputatie achter de rug, in de lijnvaartsector 
inde problemen is geraakt en kans loopt de 
strijd te moeten staken. Dat is de Deutsche 
Dampfschiffahrts-Gesellschaft Hansa uit 
Bremen, een scheepvaartmaatschappij 
die vooral ervaring heeft opgedaan met het 
vervoer van zware stukken naar het 
Midden-Oosten.
Al in de jaren van de hausse op de 
Midden-Oosten vaart klaagde de directie 
van Hansa erover, dat speculanten veel 
aantrekkelijke onderdelen van het lading- 
volume aan het afknabbelen waren; zij 
heeft echter nadien het verwijt te horen 
gekregen, dat zij niet alert genoeg op de 
gebeurtenissen heeft ingespeeld en daar
door belangrijk terrein aan de concurrentie 
heeft verloren.
Hoe het ook zij, met Hansa is het afgelo
pen, tenzij er op het laatste nippertje nog de 
helpende hand wordt uitgestoken. Dat zou 
dan kunnen geschieden door Hapag-

Lloyd, die volgens een mededeling van 
haar directie in onderhandeling met Hansa 
is over het eventuele overnemen van het 
totale lijnvaartpakket van Hansa. Gaat 
deze transactie door dan krijgt de reus 
Hapag-Lloyd er weer een zeer aantrekke
lijk vaargebied bij, waar hij tot dusver nog 
niet was vertegenwoordigd.
Dichter bij huis zien wij gelukkig nog geen 
afnemende activiteiten op lijnvaartgebied 
onder de grote Nederlandse rederijen. In
tegendeel, Nedlloyd is bereid gebleken om 
een aanzienlijk part van de 600 miljoen 
gulden nieuwe investeringen aan de lijn
vaart toe te delen, o.a. aan de aanschaf 
van een nieuwe containerliner voor de 
dienst Verre Oosten -  Zuid Afrika. Goed 
nieuws ook van Van Nievelt Goudriaan die 
weer een nieuwe lijndienst heeft aange- 
kondigd en daarmee druk bezig is om haar 
pakket in conference- zowel als in 
outsider-verband behoorlijk uit te breiden. 
Er zijn inmiddels wel problemen gerezen

De 'Steinfels' (14.436 dwt), een van de speciale carriers voor zware lading van de in moeilijkheden verkerende rederij Hansa uit Bre
men. Dit in 1970 gebouwde schip is inmiddels naar Mexico verkocht.
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met de lijnvaartactiviteiten van enkele ont
wikkelingslanden. Sommige Afrikaanse 
maatschappijen hebben hun diensten 
moeten stopzetten, omdat zij hun vloten 
niet meer op peil hebben gehouden en ove
rigens niet in staat bleken te zijn om finan
cieel het hoofd boven water te houden. 
Daarbij is een aloude waarheid om de hoek 
komen kijken, die door velen niet tijdig ge
noeg werd erkend.
De ontwikkelingslanden hebben hun eisen 
om een eigen redelijk aandeel te verkrijgen 
in de lijnvaart gehonoreerd gezien in de 
goedkeuring van de UNCTAD-Gedrags- 
code voor de Lijnvaart, die overigens door 
de EEG-landen nog moet worden geratifi
ceerd. In deze code wordt op een bilaterale 
trade een aandeel van veertig procent toe
gekend aan elk der beide partners, terwijl 
de overblijvende twintig procent ter be
schikking blijft van vervoerders uit derde 
landen, indien zij tenminste aan de betref
fende trade deelnemen.
Zolang de Code nog niet officieel van 
kracht is, hebben enkele ontwikkelingslan
den zelfs meer dan veertig procent van het 
ladingvolume naar zich toe weten te trek
ken, soms met de medewerking van wes
terse landen, waarmee bilaterale scheep- 
vaartverdragen werden afgesloten. Dat is 
een uitermate betreurenswaardige ontwik
keling, omdat de westerse landen met 
deze concessie hun eigen positie in de

scheepvaartbetrekkingen hebben helpen 
ondermijnen.
Maar om bij de grote waarheid terug te 
keren: de ontwikkelingslanden mogen zich 
via politieke middelen een deel van het 
goederenvervoer hebben toegeëigend, 
waar men niet om heen kan en waarvoor 
politieke middelen doorgaans weinig hulp 
bieden is de zakelijke kennis welke nodig is 
om het scheepvaartbedrijf in verantwoorde 
zin uit te oefenen.
Wanneer men het onderhoud van de vloot 
verwaarloost, zoals het geval is met de 
Ghanese Black Star Line, wanneer ver
zuimd wordt tijdig vakbekwaam personeel 
aan te stellen en wanneer men genoegen 
neemt met een bedrijfsleiding die van toe
ten noch blazen weet, dan moet men niet 
verbaasd zijn als het scheef gaat. Precies 
datgene is wat vereist is om èlk bedrijf 
gaande te houden; met al de genoemde 
tekortkomingen slaagt men er misschien 
de eerste jaren nog wel in om rond te ko
men, maar naarmate de jaren verstrijken 
en scheepsexploitatie door tal van oorza
ken een steeds duurdere aangelegenheid 
dreigt te worden, ontstaan er hiaten die niet 
meer op te vullen zijn.
Inmiddels hebben de Europese reders op 
een recente bijeenkomst in Kopenhagen 
de verladers gewaarschuwd, dat het ver
schijnsel van ineenstortende scheepvaart
bedrijven uit de ontwikkelingslanden zich

de komende tijd ook elders zal voordoen. 
Men wilde of kon niet zeggen om welke 
rederijen het precies gaat, maar het is wel 
oppassen geblazen.
Met een verwijzing naar de problemen rond 
de Hansa-rederij, waarover wij eerder 
spraken, kan men antwoorden, dat ook 
scheepvaartbedrijven in de traditionele 
landen niet gevrijwaard blijken te zijn voor 
dergelijke ongelukken. Dat is helaas in alle 
opzichten waar, maar er is daarbij toch een 
belangrijk verschil.
Over de in het westen gevestigde rederijen 
bestaat veel meer bekendheid ten aanzien 
van hun middelen en vooruitzichten, al was 
het alleen maar omdat er jaarverslagen 
worden gepubliceerd en bij a.s. fusies 
veelal mededelingen vooraf worden ver
strekt. Daarentegen weet men weinig of 
niets van het financiële reilen en zeilen van 
de bedrijven in de ontwikkelingslanden, 
doorgaans daarom niet omdat zij eigen
dom van de betreffende staat zijn, die zich 
door anderen niet op de vingers wil laten 
kijken.
Het is onder die omstandigheden dat de 
internationale lijnvaart moet trachten het 
hoofd boven water te houden; een drei
gende overtonnage zou daarbij de zaak 
nog gecompliceerder maken.

De J.
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Gasbooglassen voor roestvaststaal

Bij het lassen van roestvaststaal spelen ook de lasprocessen een belangrijke rol.
In zijn lezing op de roestvaststaaldag ging de heer Mol uitvoerig in op enkele gasbooglasprocessen, die op steeds grotere schaal 
worden toegepast. Het is vooral het MIG-pulsbooglassen, dat voor bepaalde toepassingen aantrekkelijke voordelen biedt -  vooral in 
economisch opzicht.
Het belangrijkste deel van zijn voordracht drukken wij hier af.

G asboog lasprocessen 
voor roestvasts taa l

N ie t-a fsm eltende  e lektrode A fsm e ltende  e lektrode

Ingesnoerde boog

Koude draad 

..H o t-w ire " *

De gasbooglasprocessen, waarvan een 
overzicht in fig. 1 is gegeven, leveren een 
belangrijk aandeel in de verbindingstech
nieken van metalen. Voor ongelegeerd en 
laaggelegeerd staal is de verwachting, dat 
over een paar jaar de helft van het volume 
toevoegmateriaal zal bestaan uit draad 
voor gasbooglasprocessen. Dit zal voor 
een deel ten koste gaan van het aandeel 
beklede elektroden. Deze situatie is zowel 
in de V.S. als Japan en ons omringende 
landen al bereikt. Er wordt bovendien hard 
gewerkt aan betere opleidingsmogelijkhe
den.
Na de met succes ingevoerde toepassing 
van half- of volgemechaniseerde proces
sen voor het 'gewone’ werk, vindt stellig 
uitstraling plaats naar deze proceskeuze 
voor roestvaststaal.
Van de gasbooglasprocessen speelt het 
MIG-proces de hoofdrol, als afgeleide van 
het MIG/MAG-of C02-lassen voor ongele
geerd staal.
Uiteraard verschilt de proceskeuze bij 
roestvaststaal van die voor constructies 
met ongelegeerd materiaal. De loonkosten 
zullen voor een uit een hoogwaardiger en 
duurder materiaal vervaardigd apparaat 
een kleinere rol spelen. Kwaliteitsaspec
ten, zoals materiaalzuiverheid, vlakheid, 
glad uiterlijk, spat- en poreusvrije lassen en 
betrouwbaarheid van het proces zijn 
daarbij van groot belang. Ook de vervor
ming moet zo gering mogelijk blijven. De 
proceskeuze kan soms ingewikkeld lijken. 
Toch zal aan de meest effectieve werkme
thoden de voorkeur gegeven moeten wor
den. Daar het gasbooglassen een aantal 
variaties kent, is het wellicht nuttig, alvo
rens verder in te gaan op het MIG- 
pulsbooglassen, de voor roestvaststaal 
meest gangbare gasbooglasprocessen de 
revue te laten passeren. Dit zal de plaats
bepaling van het MIG-pulsbooglassen 
vergemakkelijken.

TIG-PULSBOOG LASSEN
Bij het pulserend TIG-lassen wordt met 
een instelbare frekwentie afwisselend met 
de hoge pulsstroom en de lage basis- 
stroom gelast. Bij de Smit Weld- 
gelijkrichter, type LGCC 250 TP, is de puls
stroom op afstand regelbaar van 30 tot 250
A. De basisstroom blijft dan constant, n.l. 
25 A. De pulsfrekwentie is regelbaar van 
1 '/3 tot 2 pulsen per sec. De pulsbreedte

TIG T lG -Puls M icro-plasm a ..M e lt-m " ..K e y-h o le " *

fig. 1 Gasbooglasprocessen 

per periode is 60%.
Het voordeel t.o.v. TIG-gewoon’ is de ge
ringere warmte-inbreng. Voor het lassen 
van roestvaststaal met zijn slechte warm- 
tegeleiding is dit natuurlijk belangrijk. De 
instelling is zodanig, dat gedurende de ba- 
sisstroomtijd de boog wel gehandhaafd 
blijft, maar het werkstuk weer afkoelt en het 
bad stolt. Gedurende de pulsstroomtijd 
wordt het werkstuk gesmolten en het las- 
bad gevormd. De pulsstroom is hoger dan 
bij TIG 'gewoon’. Hierdoor is de TIG- 
pulsboog stabieler en kan een regel
matiger doorlassing worden verkregen. 
Doordat met de TIG-pulsboog het las- 
bad beter beheerst kan worden, is het 
mogelijk goede lasnaden te maken, waar
bij de voorbewerking minder nauwkeu
rig mag zijn. Ook het lassen van dik aan 
dun materiaal is met de TIG-pulsboog 
goed mogelijk. Door het snel repeterend 
stollen van het lasbad is het lassen in posi
tie eenvoudiger. Mede hierdoor kan het 
TIG-pulsbooglassen ook worden gebruikt 
voor het lassen van pijpverbindingen in po
sitie, zelfs gemechaniseerd. Pijp-flens- 
verbindingen, in pijpmateriaal 1-3 mm, 
worden veelal TIG-puls gelast.
Bij het lassen in positie met de hand in 
moeilijke houdingen kan een met 
'gewoon’-TIG vertrouwde lasser het dicte
rende pulsritme hinderlijk vinden en zijn 
vertrouwde methode prefereren.

PLASMALASSEN
Principe
De vrije’ TIG-boog wordt bij het plasma-

K orts lu itb oo g  Pulsboog O pen boog  I
gevu lde  draad

-*  gas

 luch t

* Alleen vol-mechanisch
Alle overige gasboog processen eveneens
vol-mechanisch toepasbaar

proces ingesnoerd, en dientengevolge 
ontstaat een sterk verhoogde energiecon
centratie. Bij de direkte boog is evenals bij 
TIG, het werkstuk in het boogcircuit opge
nomen. Bij de indirekte boog is dit niet het 
geval. De direkte boog heeft een felle gas- 
stroom met zeer hoge temperatuur en 
grote warmte-inhoud. De direkte boog 
wordt zowel voor het snijden als voor het 
lassen van roestvaststaal toegepast. Als 
slechts weinig warmte nodig is, zoals bij het 
lassen of opspuiten van zeer dunne folie, 
kan de indirekte boog worden toegepast. 
Bij de indirekte boog zijn zowel anode als 
kathode in de toorts opgenomen.
Het plasmagas beschermt de boog alleen 
in de nauwe plasmastraal. Rondom deze 
straal zorgt een gasmantel voor verdere 
bescherming. Voor roestvaststaal wordt 
als plasmagas argon (99,99%) gebruikt 
Als beschermgas argon + 5% H2 . Deze 
H2-toevoeging geeft een reductie van de 
oxydefilm op roestvaststaal, zodat een 
blank lasnaadoppervlak ontstaat.
Ook voor bescherming van de tegenzijde 
dient uiteraard te worden gezorgd. De 
boog wordt ontstoken d.m.v. een hoogfre- 
kwent hulpboog met lage stroom. Wanneer 
de plasmastraal van de hulpboog het 
werkstuk raakt, ontsteekt spontaan de 
hoofdboog.

Specifieke eigenschappen
Beneden 10 A is de TIG-boog onregelma
tig. De plasmaboog is t.a.v. de TIG-boog 
veel stabieler. De richtingstabiliteit is groot, 
ook bij zeer lage stromen. Hierdoor is deze
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methode zeer geschikt voor het lassen van 
dunne plaat. De booglengte kan wel 6 x zo 
groot zijn als die bij TIG. Daarom is deze 
methode dus voor moeilijker bereikbare 
plaatsen erg geschikt.
Door de grote boogstabiliteit ontstaan er 
weinig spatten. Dit is van groot belang bij 
het lassen van roestvaststaal.
Er zijn twee technieken toepasbaar:
1 . 'Melt-in', als TIG-lassen, met of zonder 
toevoegmateriaal, geschikt tot plaatdikte 4 
mm.
2. ’Key-hole’-lassen met een doorlopend 
gat. Dit is echter alleen bij nauwkeurig 
voorbewerkte en opgespannen naden mo
gelijk en alleen volmechanisch (plaatdikten 
van 2,5 tot 8 mm).
Nauwkeurige automatische geleiding en 
regeling van de parameters is noodzake
lijk. De naadvorm is kelkvormig. Er kan ook 
bij dikker materiaal zonder toevoegmate
riaal worden gewerkt, maar dit wordt niet 
altijd aanbevolen i.v.m. warmscheuren. 
Gewerkt wordt met stroomsterkten tot ca. 
200 A.

Specifieke voordelen
Hoewel de apparatuur meestal wat meer 
aandacht vereist dan een TIG-installatie, is 
het lassen zelf eenvoudiger. Door de hulp- 
boog is de startplaats gemakkelijk te vin
den. Het hechten is eenvoudiger. De wolf- 
raamelektrode is in de toorts ingesloten. 
Aanraking met het werkstuk is daardoor 
uitgesloten, en ook wordt vastvriezen 
voorkomen.
Het handhaven van de juiste booglengte, 
zoals bij TIG, is minder kritisch. De brand- 
vlek blijft ook bij variaties van de boog
lengte praktisch constant. Stroomvariaties 
treden niet op (zie fig. 2).
Door mogelijke toevoeging van H2 aan het 
beschermgas voor het lassen van roest
vaststaal zijn de nabehandelingskosten 
voor het verwijderen van de oxydehuid ge
ringer. De doorlassing is beter en de las- 
snelheid hoger. Door de verhoogde las- 
snelheid is de warmte-inbreng kleiner en 
daardoor treedt minder vervorming op. Bij 
dezelfde plaatdikte wordt t.o.v. TIG met 
65% lagere stroomsterkte gelast.

MICRO-PLASMALASSEN
Door de hoge boogstabiliteit is het ook mo
gelijk te lassen bij de uiterst lage stroom
sterkte vanaf 0,1 A.
Met de Smit Weid Sabre-Arc Micro 15 is 
het stroomgebied regelbaar van 0,1 tot 15
A. Naast toepassing voor'exotische' mate
rialen, als platina, goud en zilver, wordt het 
micro-plasmalassen vooral gebruikt voor 
verbindingen in zeer dun roestvaststaal, 
vanaf ca 0,02 tot 0,5 mm plaatdikte.
Voor het lassen van folie of gaas is micro- 
plasma in feite de enig bruikbare lasme- 
thode. Bekende toepassingen zijn filters, 
zeefconstructies, vouwbalgen en mem
branen in de regeltechniek. Ook in plaatdik- 
tes 0,6-1,0 mm zal mikro-plasma de voor

keur kunnen hebben boven TIG door de 
lage warmte-inbreng en dientengevolge 
geringere vervorming. Het systeem is be
trekkelijk eenvoudig te mechaniseren. 
Voor het lassen van zeer dunne plaat is 
uiteraard een exact werkende opspanin- 
richting vereist.

MIG-LASSEN 

Principes
Bij het MIG-lassen vindt toevoegmate- 
riaaloverdracht plaats via de continu 
aangevoerde lasdraad. De stroombron 
heeft een CP-karakteristiek. De span
ning wordt ingesteld en bepaalt de 
booglengte. De draadsnelheid wordt op de 
draadaanvoereenheid ingesteld.
De stroombron levert hierbij zelf een be
paalde stroomsterkte. Bij variaties van de 
afstand werkstuk -  pistool zorgt deze 
stroombron door zijn vlakke CP- 
karakteristiek voor handhaving van de in
gestelde waarden. Er zijn verschillende 
boogtypen, zoals kortsluitbooglassen en 
open booglassen.

Open boog
Bij het lassen met relatief hoge stroom
sterkte (in argon, boven stroomdichtheid 
van 230 A/mm2) en hoogspanningen bo
ven ca. 26V, wordt het draadeinde zodanig 
afgesmolten, dat fijne metaaldruppels ont
staan. De materiaaloverdracht vindt zon
der kortsluiting plaats. De spanning blijft 
constant. Er wordt een grote hoeveelheid 
lasmetaal neergesmolten.
In positie, voor grondlagen en op dun mate
riaal kan het open boogsysteem niet wor
den toegepast. Voor vullagen in roestvast
staal (plaatdikte boven 6 a 8 mm), is open 
boog wel geschikt, maar de warmteinbren- 
ging is relatief hoog. Er dient meestal op 
een onderlegstrip te worden gelast.

Kortsluitboog
Bij het kortsluitbooglassen maakt het ge
smolten draadeinde vele malen per se
conde kortsluiting met het werkstuk. De

gemiddelde stroomsterkte is aanmerkelijk 
lager dan bij open booglassen. De draad
snelheid en dus het materiaalaanbod zijn 
lager dan bij open booglassen. De geringe 
boogenergie heeft tot gevolg, dat de in- 
branding klein is. Toch is het materiaal
aanbod in relatie tot de stroomsterkte 
hoog. Het kortsluitbooglassen wordt voor 
ongelegeerd staal op grote schaal toege
past op relatief dun materiaal.

Bij het kortsluitingsbooglassen speelt de in 
de stroombron ingebouwde smoorspoel 
een belangrijke rol. Deze smoorspoel be
paalt mede de dynamische karakteristiek. 
De kortsluitstromen worden als het ware 
afgeremd en de stroompieken glad gestre
ken. Bij MIG-installaties, welke geschikt 
zijn voor een breed inzetgebied, groot 
stroombereik, meer draaddiameters en va
riaties in beschermgas, is het dan ook van 
belang, dat uit meerdere smoorspoelwaar- 
den kan worden gekozen.
Een beschermgas, waarbij het bad goed 
aanvloeit en gladde lassen kunnen worden 
verkregen, is argon + 20% CO2 .
Daar hierbij gevaar voor opkoling aanwe
zig is, kan men dit gas niet gebruiken voor 
het lassen in meerdere lagen. Er brandt 
ook Ti en Nb af. Door de opkolende wer
king wordt het gevaar voor interkristallijne 
corrosie groter.

Bij het kortsluitbooglassen met CC>2-arme 
beschermgassen, waarbij het aanvloeien 
minder goed is, wordt het gevaar voor las- 
fouten echter groter. Bij het kortsluitboog
lassen in argon + 2 %Ü2 wordt de las 
enigszins bol, hetgeen niet altijd gewenst 
is.

MIG-PULSBOOGLASSEN 

Principe
De MIG-pulsboog kan worden gedefi
nieerd als een open boog in het kortsluit- 
booggebied (qua stroomhoogte). Hierbij 
vindt de materiaaloverdracht plaats tijdens 
vooraf ingestelde stroompieken. De fijne
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druppel aan het draadeinde wordt al afge
stoten, voordat grove druppels of kortslui
tingen kunnen ontstaan (fig. 3).

Werking
Voor roestvaststaal wordt als bescherm
gas argon met 1 of 2% O2 gebruikt. Een 
MIG-pulsbooginstallatie is in principe gelijk 
aan een normale MIG-installatie, met uit
zondering van de stroombron. De werking 
van de pulsbooggelijkrichter kunnen we 
aan de hand van de Smit Weid Transmig 
SPR zien (fig. 4).

oscilloqram  van een geprogram m eerde ge lijks troom  
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fig. 4 Blokschema pulsbooggelijkrichter Transmig SPR

fig. 3 Pulsbooglassen

De Transmig SPR bevat twee gelijke trans
formatoren Ti en Ï 2 .
Deze transformatoren zijn elk, via afzon
derlijke primaire spanningsschakelaars Si 
en S2 , tussen twee fasen van het (380V) 
voedingsnet aangesloten. In de secun
daire zijde van Ti en T2 zijn de spannings
schakelaars Si en S4 verbonden. Hierna 
zijn dioden in de circuits opgenomen, die 
de wisselspanning elk slechts in één rich
ting doorlaten.
Worden de beide transformatoren parallel 
geschakeld (in stand 'D en S’ *), dan wor
den beide uitgangsspanningen gekoppeld 
en ontstaat een sinusvormige gelijkspan
ning.

Beide helften hebben gelijke amplitude- 
frekwentie 100 Hz.
Regelen we Ti en T2 elk afzonderlijk, dan 
ontstaan twee sinuskrommen met verschil
lende hoogten. De laagste noemen we de 
basisspanning, de hoogste de piekspan- 
ning. De pulsboogfrekwentie is nu 50 Hz. In 
het elektrisch circuit bevindt zich na de dio
den een smoorspoel L i, die altijd in het 
circuit is opgenomen. Een tweede smoor
spoel L2 wordt alleen in de stand D en S’ in 
het circuit opgenomen.
L2 dient er voor, de pulserende gelijkspan
ning af te vlakken, omdat voor 
kortsluitboog- en open booglassen een 
vlakkere spanning gewenst is.

* D van Dip-transfer (kortsluitboog)
* S van Spray-transfer (open boog)

In de pulsboogstand kunnen de pulsspan- 
ning en basisspanning even hoog worden 
ingesteld. Doordat wel Li in het circuit is 
opgenomen, ontstaat een spanningsver- 
loop als in fig. 5. In wezen is dit een puls- 
boog met een frekwentie van 100 Hz.
De Transmig SPR is dus geschikt voor het 
pulsbooglassen met frekwenties van 50 en 
100 Hz.
In de stand ’D en S’ blijft in zekere mate 
sprake van een pulserende spanning, het
geen in 'normale’ 3-fasen MIG- 
gelijkrichters minder het geval is.

Betekenis van het pulsbooglassen voor 
roestvaststaal
Het pulsbooglassen wordt zowel bij alumi
nium als bij roestvaststaal toegepast. 
Specifieke kenmerken zijn:
■ met één relatief dikke draad een groot 

bereik.
•  lagere warmte-inbreng dan open boog.
•  geschikt voor alle posities.
•  hogere warmte-inbreng dan kortsluit

boog, betere verhouding tussen 
warmte-toevoer en neersmeltsnelheid.

•  geen kortsluiting, geen kans op plakfou- 
ten.

•  er kan gelast worden in gas zonder CO2 , 
dus geen opkoling.

•  geringe afbrand legeringselementen.
•  geen spatten.
•  glad lasuiterlijk.
•  regelmatige doorlassing.

De lassnelheid is ca. 3 a 4 x zo hoog als bij 
TIG. Het pulsboogsysteem kan worden 
toegepast boven plaatdikte 2 mm en is het 
meest efficiënt tot ca. 6 mm.
Hierboven kan open booglassen worden 
toegepast.
Het voordeel komt vooral tot uiting als men 
een klein smeltbad wenst, dus in positie en 
dunne plaat. Het lasuiterlijk is bij vertikale 
hoeklassen enigszins hol, hetgeen een 
voordeel kan zijn.
De smeltsnelheid wordt bepaald door de 
gemiddelde stroomsterkte. Bij lagere fre
kwenties dan 50 Hz zijn de druppels relatief 
groot. Hetgeen niet gewenst is. De bevoch-
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Het micro-plasmalassen heeft zijn eigen 
gebied bij extreem dun werk. 
HetMIG-pulsbooglassen is vooral een las- 
proces, dat in elke positie economisch 
kan worden toegepast voor plaatdikten 
tussen 2 en 6 mm. Gladde en goed aange
vloeide lassen kunnen worden verkregen. 
Met argon en 1 of 2% O2 worden hoog
waardige lassen gemaakt met een relatief 
lage warmte-inbreng. Er is geen gevaar 
voor plakfouten, terwijl ook nog een matige 
vooropening kan worden overbrugd. Een 
goede regelmatige doorlassing wordt ver
kregen. De snelheid is hoger dan bij kort- 
sluitbooglassen en het lassen met elektro
den. Er is weinig nabewerking. Ten op
zichte van het MIG-lassen is het instellen 
niet gecompliceerder, omdat de pulsfre- 
kwentie en de open spanning voor de piek- 
stroom op constante waarden kunnen 
worden ingesteld. Met o 1,2 mm draaddik- 
ten kan een breed werkgebied worden be
streken. Het proces is relatief eenvoudig te 
mechaniseren.

Smit Weid. 2/80.

tiging wordt dan bemoeilijkt en de lassnel- 
heid moet worden verlaagd. De instelling 
van de lasparameters is eenvoudig.
Open spanning puls steeds instellen op 48 
V. Alleen bij dun werk (plaatdikte kleiner 
dan 2,5 mm) met draaddiameter 1,2 mm, 
moet met een open pulsspanning 44 V 
worden gewerkt.
De basisspanning varieert van 19 tot 22 
Volt. De draadaanvoersnelheid varieert 
zodanig, dat de gemiddelde stroomsterkte 
tussen 70 en 180 A ligt. Het is zelfs mogelijk 
1,5 mm plaatdikte met o 1,2 mm te lassen, 
indien de lasser voldoende geoefendheid 
bezit. G 0,8 mm draad heeft bij het puls- 
booglassen eigenlijk geen zin. De dikkere 
draden hebben het voordeel van een re
gelmatige draadaanvoer.

CONCLUSIE
Het handlassen van roestvaststaal met 
elektroden geeft goede resultaten, maar 
verliest terrein, doordat het proces arbeids
intensief is.
Het TIG-lassen, waarbij de aanvoer van 
toevoegmateriaal en de boogwarmte niet 
afhankelijk van elkaar zijn, heeft zijn toe
passingsgebied bij het lassen van grondla
gen en pijplassen in positie.
Het pulserend TIG-lassen verbetert de 
warmtehuishouding. Het plasmalassen 
kan met zijn sterk geconcentreerde boog 
het TIG-lassen vervangen, vooral bij moei
lijk werk.

fig. 6 Transmig SPR

S. en W. -  47e jaargang nr. 14 -  1980 231



PIJTTERSEN B.V. 100 JAAR

Op 22 mei werd te Sneek het 100 jarig jubileum van Pijttersen B.V. 
gevierd.
Voorzover nu nog valt na te gaan, bestond er al omstreeks 1785 in 
Sneek onder de naam Pijttersen een ijzerhandel, die zijn waren 
leverde aan boeren in de omgeving. Later moet er zijn vertind en 
koper zijn geslagen. Dan komt er een hiaat in de geschiedenis. De 
gang van zaken wordt pas weer duidelijk sinds 1880, het jaar 
waarin F. H. Pijttersen een bedrijf oprichtte dat apparatuur ging 
leveren voor de verwerking van melk. Daaruit is de onderneming 
ontstaan die nu Pijttersen B.V. heet, die nog steeds apparatuur-in 
roestvast staal -  voor de zuivelproduktie levert, maar die zich 
daarnaast is gaaan toeleggen op de bouw van allerlei specifieke, 
soms unieke, produkten voorde meest uiteenlopende doeleinden: 
van verpakkingsmachines tot eierverwerkingslijnen, van verwer- 
kingsmachines voor zware stookoliesoorten tot installaties voor 
het terugwinnen van zware metalen, om enkele voorbeelden te 
noemen. Grootste gemene deler: know-how van processen. Uit
gangspunt: samenspel met de afnemer. Oprichter Pijttersen was 
kennelijk een man met visie. Via zijn zoon haalde hij kennis uit het 
land dat als eerste de fabrieksmatige zuivelbereiding beheerste, te 
weten Denemarken. De band met dat land is jarenlang zeer sterk 
geweest, door vertegenwoordigingen die Pijttersen in ons land 
had. Later werden die banden verbroken. Pijttersen had toen 
echter intussen zelf al Nederlandse kennis in huis gehaald: in 1917 
trok men een jong ingenieur uit Delft aan, ir. A. W. van der Poel, die 
zich ging oriënteren op andere markten dan de zuivelindustrie 
alleen. Hij ging ook kijken naar de exportmogelijkheden. En zo 
legde hij de grondslag voor het huidige bedrijf.

Expansie
Meteen na de tweede wereldoorlog liet de heer Van der Poel zich 
in Zweden en de Verenigde Staten voorlichten over de technische 
ontwikkelingen die zich daar de laatste jaren hadden voorgedaan. 
Hij kwam terug met een schat aan gegevens en ideeën, die hij 
uitwerkte in samenwerking met bedrijven in Sneek.

Meer en meer is Pijttersen de laatste jaren gaan doen ten dienste 
van het milieu. Behalve installaties voor de aardappelmeel- 
industrie (klaring van vloeistoffen, scheidingsprocessen, waar
door de watervervuiling zeer sterk is teruggedrongen), heeft men 
voor de scheepvaart verwerkingseenheden voor olie ontwikkeld, 
waardoor deze langer mee kan. Het Rijksinstituut voor Visserij- 
Onderzoek (RIVO) heeft hierin een belangrijk aandeel gehad. De 
nieuwste ontwikkeling op dit gebied is een bilgewaterreinigingsunit 
voor het scheiden van lekolie uit water, dat zich in de machineka
mer van visserijschepen bevindt. De heren Van der Poel verwach
ten er veel van.

In feite overkoepelt Pijttersen B.V. drie andere bedrijven, waaron
der twee produktiebedrijven en een service- en verkooppunt. De 
produktiebedrijven zijn de Noord Nederlandse Roestvrijstaal In
dustrie B.V. (NNRI) in Sneek en de weegwerktuigenfabriek Gedo 
Weegtechniek B.V. in Amsterdam; in laatstgenoemd bedrijf wordt 
weegapparatuur voor diverse installaties vervaardigd. Romabo
B.V. in Rotterdam is het steunpunt qua service en verkoop voor de 
scheepvaart.
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N NEDERLANDSE VERENIGING VANf TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Veren igingsnieuws

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LE
DENVERGADERING VAN DE NEDER
LANDSE VERENIGING VAN TECHNICI 
OP SCHEEPVAARTGEBIED, GEHOU
DEN OP WOENSDAG 23 APRIL 1980 IN 
DE CLAUSZAAL VAN HET GROOT- 
HANDELSGEBOUW TE ROTTERDAM.

Aanwezig van het hoofdbestuur de heren: 
Ir. L. van der Tas, voorzitter.
Ir. O. R. Metzlar, vice-voorzitter (afd. vert. 
Amsterdam).
Ir. J. N. Joustra, penningmeester.
Ing. H. Bitter, secretaris (afd. vert. Gronin
gen).
Ir. J. W, Brand, lid tot 1 januari 1980.
S. de Nobel, lid.
P. A. Luikenaar, alg. secretaris (verslag). 
Van het Accountantskantoor Moret & Lim- 
perg waren aanwezig de heren J. H. van 
Linschoten en A. Kransse.
Volgens de presentielijst waren aanwezig 
53 leden en belangstellenden en 3 geno
digden.

Agenda
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering van 25 

april 1979.
3. Overzicht van het afgelopen vereni- 

gingsjaar.
4. Bespreking van de jaarstukken 1979. 

Vaststellen van de bestemming van 
het saldo over 1979.

5. Décharge van het bestuur.
6. Aanwijzing accountants voor 1980.
7. Aanvullende begroting 1980.
8. Ontwerpbegroting 1981. Voorstel 

contributie-verhoging.
9. Programma van aktiviteiten voor het 

seizoen 1979/1980.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

ad 1. De voorzitter opent de vergadering 
om 10.30 uur met een woord van welkom 
aan de aanwezige leden en belangstellen
den en ook aan de heren Van Linschoten 
en Kransse, die namens het Accountants
kantoor Moret & Limperg, de vergadering 
bij wonen.
De voorzitter deelt mede dat van de heer 
ing. C. W. van Cappellen, vertegenwoor
diger van de afd. Rotterdam in het hoofd
bestuur, bericht van verhindering is ont
vangen.
Voorts doet de voorzitter enkele huishou
delijke mededelingen over het verloop van 
de dag en de excursies welke na de lunch

zullen worden gemaakt naar het Nationaal 
Sleepvaartmuseum in Maassluis, onder de 
deskundige leiding van de heer ir. G. Lan- 
gelaar Gzn, waarbij ook een bezoek zal 
worden gebracht aan de stoomsleepboot 
’Furie’ van de Stichting Hollands Glorie en 
naar het museumschip ’Buffel', onder de 
deskundige leiding van ir. H. J. Wimmers.

ad 2. De notulen van de vergadering van 
25 april 1979 worden goedgekeurd en on
gewijzigd vastgesteld.

ad 3. Overzicht van het verenigingsjaar 
1979 door de voorzitter
Mocht reeds de vorig jaar afgetreden voor
zitter, prof. ir. J. H. Krietemeijer, in ver
scheidene jaarredes over de toestand in de 
wereldscheepvaart en -scheepsbouw 
vermelden, ten gunste heeft zich in het af
gelopen jaar geen wending voorgedaan. 
Nog steeds is geen evenwicht tussen 
vraag en aanbod, zo al dit ooit te bereiken 
is, opgetreden. Een verdere beschouwing 
laten wij hier achterwege, niettegen
staande het feit, dat velen van onze leden 
in hun dagelijks bestaan de onaangename 
gevolgen hiervan ondervinden. Zelf onder
vinden wij als vereniging hier directe ge
volgen van, waar U onder punt 4 en 8 van 
de agenda nadere toelichting vindt. Tijdens 
de behandeling van deze punten wordt dit 
verder kenbaar gemaakt. Hoewel men 
somtijds de indruk krijgt dat het naar voren 
brengen van minder aangename of minder 
rooskleurige onderwerpen niet tot de ’bon 
ton’ behoort, is het noodzakelijk, deze hier 
en daar, waar nodig, te vermelden.
Het is niet juist bij het terugzien te constate
ren dat het de vereniging over de hele linie 
goed gaat; er zijn enkele onderdelen waar 
niet alleen door de afdelingsbesturen en/of 
het hoofdbestuur een gunstiger wending 
aangegeven kan worden.
Successievelijk zullen ook de volgende 
punten te revue passeren:
1. Het bestuur en de mutaties.
2. Het secretariaat.
3. De aktiviteiten, zoals de lezingen, het 

jaardiner, Nieuwjaarsreceptie en de 
club.

4. Het ledenbestand.
5. ’Schip en Werf’.

1. Het bestuur en de mutaties 
Bij het voorstellen van bestuursleden wordt 
steeds getracht om een zo groot mogelijke 
weerspiegeling van de door de leden uit
geoefende beroepen te verkrijgen. In het 
hoofdbestuur werd de heer Joustra als 
penningmeester herkozen; de heer Brand

is thans voor het laatst aanwezig en zijn 
plaats zal worden ingenomen door de heer
S. de Nobel.
Als afdelingsvertegenwoordiger van Rot
terdam is de heer C. W. van Cappellen tot 
het Hoofdbestuur toegetreden.
In de afdelingsbesturen vonden de vol
gende mutaties plaats. In Amsterdam werd 
de heer G. Stapel vervangen door de heer 
D. C. M. Kruseman.
In Groningen werd de heer H. E. I. Bode- 
wes voorzitter en de heer H. P. J. Thiecke 
secretaris, inplaats van de afgetreden he
ren A. J, van Lohuizen en H. Bitter, terwijl 
de heer L. Ardon als bestuurslid toetrad.

2. Het secretariaat
Gaarne willen wij het vele en in stilte ver
richte werk, door mej. P. J. Seegers en de 
heer P. A. Luikenaar gedaan, benadruk
ken.
In het algemeen neemt men als uiterlijk 
teken hunner activiteiten alleen de regel
matige verschijning van 'Schip en Werf’, de 
convocaties en de uitnodiging tot stemmen 
waar.
De verbetering van de ledenlijst, voor velen 
Uwer een nuttig adressenboek, behoort tot 
het ’stille werk'. U zult het met ons eens 
zijn, een direct vreugde opwekkende be
zigheid is dit niet te noemen.
Onze dank gaat ook uit naar het secreta
riaat in Amsterdam, waar mevrouw J. 
Vinju-Morré, waar men juist alle handelin
gen, verbandhoudend met het laatst ge
houden jaardiner, achter de rug heeft. 
Onder dit hoofd valt ook te vermelden met 
dank het werk dat door diverse commissies 
namens en/of in opdracht van het bestuur 
werd of wordt verricht.

3. De aktiviteiten
a. Lezingen
Op velerlei gebied werden lezingen ge
houden. Gepoogd wordt, om naast de di
rect op het gebied der vereniging liggende 
lezingen, ook lezingen te brengen die het 
gebied der vereniging raken en wel die on
derwerpen, waarbij de ontwikkelingen zo 
opzienbarend zijn, dat gemeend wordt dat 
bij de leden behoefte bestaat, om hier eni
germate over geïnformeerd te worden. 
Het wordt door het bestuur ten hoogste 
gewaardeerd wanneer uit de leden wensen 
over dit soort onderwerpen naar voren ge
bracht worden.

Het moet U duidelijk zijn, dat een bestuur, 
van welke vereniging dan ook, zijn best zal 
doen om aan de wensen der leden zoveel 
mogelijk gehoor te geven, echter wel met



deze voorwaarde, dat zij, de leden, zich de 
moeite getroosten deze wensen dan ook 
kenbaar te maken. Op een niet gestelde 
vraag kan geen mens een antwoord geven, 
Vermeld dient te worden dat enkele lezin
gen in samenwerking met de Sectie 
Scheepstechniek van het Klvl, de Nether- 
lands Branch van het ’Institute of Marine 
Engineers’ en het Scheepsbouwkundig 
Gezelschap 'William Froude’ gehouden 
werden. Het is een prettige en de kwaliteit 
ten gunste komende vorm van samenwer
king.
b. Excursie
De in het afgelopen jaar gedachte excursie 
kon helaas geen doorgang vinden, doordat 
het daarvoor aangezochte bedrijf ons nog 
niet kon ontvangen. Goede hoop bestaat 
dat deze excursie dit jaar kan plaatsvinden.
c. Jaardiner en Nieuwjaarsrecepties 
Het jaardiner heeft inmiddels te Amster
dam met grote belangstelling plaatsge
vonden.
Voorbereidingen voor het te houden jaar
diner 1981 te Rotterdam zijn inmiddels ter 
hand genomen en het bestuur hoopt dat 
ook hier wederom grote belangstelling voor 
zal bestaan, temeer daar de commissie ter 
voorbereiding zich thans reeds met en
thousiasme op haar taak heeft geworpen. 
Voor de activiteiten leidende naar de 
nieuwjaarsviering, teweten de Sint Nico- 
laasviering en het Kerstwildbiljarten, was 
een levendige belangstelling. Echter, ge
zien het ledental der Vereniging, zou een 
groter aantal aanwezigen niet verbazing
wekkend geweest zijn.

Ook de nieuwjaarsreceptie werd geani
meerd bezocht. De opmerking hiervoor 
gesteld is eveneens van toepassing.
Door de omstandigheden gedwongen, 
hebben wij de uitreiking der prijzen, door de 
vereniging ter beschikking gesteld, dit jaar 
samen moeten laten vallen met de nieuw
jaarsbijeenkomst in Rotterdam. Deze uit
reiking nam meer tijd in beslag dan aan
vankelijk bedoeld en geregeld was. Naar 
wij menen heeft de nieuwjaarsbijeenkomst 
niet veel hieronder geleden. Uit het oog 
mag niet worden verloren, dat de prijswin
naars en de kwaliteit van hun bekroonde 
scripties zeer zeker de aandacht en be
langstelling wettigen die er aan gegeven 
werd en een aanduiding zijn van de waarde 
die door hen aan de door Uw vereniging 
beschikbaar gestelde prijzen gehecht 
wordt.
Ook de nieuwjaarsreceptie in Groningen, 
door mij bezocht, was een gezellige aange
legenheid van en voor de daar wonende 
leden met hun dames.

d. De Club
Hiervoor blijft belangstelling bestaan. 
Hoewel door mondelinge opwekking ge
poogd wordt, naast vermelding van deze 
instelling in ’Schip en Werf’, de belangstel
ling te vergroten en van een opgaande be-

zoekerslijn sprake is, zou een snellere stij
ging te wensen zijn.
Uit eigen ervaring kan ik U mededelen dat 
het bezoek aan de club wel degelijk plezie
rige en aangename momenten en uren 
brengt. Aan het enthousiasme en de wil 
van de clubcommissie, de heren L. van 
Reeven Sr., C. J. Th. Lindeman en Th. 
Heeres, kan de te langzaam opgaande be- 
zoekerslijn zeker niet toegeschreven wor
den. In de vakature, ontstaan door het over
lijden van de alom gewaardeerde heer D. 
Meenks, werd voorzien door de benoe
ming van de heer Heeres.
In de vakature, ontstaan door het uittreden 
van de heer C. W. van Capellen, zal spoe
dig voorzien worden.

4. Het Ledenbestand
Voor het eerst sedert 1968 is het ledental 
niet afgenomen doch bleef dit gelijk op 
2397 leden doordat de vermindering met 
107 leden werd opgevangen door het toe
treden van eenzelfde aantal nieuwe leden. 
Het ter beschikking stellen van prijzen en 
de daarmede gepaard gaande feestelijke 
uitreiking op de diverse instituten heeft tot 
gevolg gehad dat een aanmerkelijk aantal 
gewone- en junior-leden toegetreden zijn 
tot de vereniging. Een aantal junior-leden 
werd tot het gewone lidmaatschap toegela
ten na het behalen van hun diploma. 
Samenvattend zou over de punten, ver
meld onder de aktiviteiten en het ledenbe
stand, het volgende gesteld kunnen wor
den: Het totaalbeeld is gunstig, temeer 
wanneer men het bezet zijn door de werk
kring van de leden in aanmerking neemt. 
Het wordt echter steeds moeilijker en Am
sterdam ondervindt dit met de vrijdaga- 
vondlezingen, om een geschikte avond 
voor activiteiten te vinden.
Andere bezigheden vragen de aandacht 
op; het langer benutten van het weekend, 
beter gezegd het vroeger doen ingaan 
hiervan, de aantrekkingskracht van het 
'glazen oog' en naar ik hoop en, mag aan
nemen de aantrekkingskracht van de hui
selijke kring, maken het vele verenigingen 
niet gemakkelijk om actief te functioneren. 
Zonder de persoonlijke belangstelling, de 
wil en de inzet van de leden om aan hun 
vereniging door persoonlijke aanwezig
heid en deelname kracht te geven, kan 
een vereniging zich niet staande houden. 
Wil een vereniging wat betekenen voor de 
leden en allen die haar een welwillend hart 
toedragen, dan zal niet alleen door het be
stuur maar ook door de leden zelf hieraan 
bijgedragen moeten worden. Éénrich
tingsverkeer verstopt de weg op den duur. 
Wij hopen dat deze Cri de Coeur’ door U 
aangevoeld en op de juiste waarde ge
schat en uitgelegd wordt.

5. ’Schip en Werf’
De jaargang heeft zich wederom geken
merkt met artikelen van variërende en aan
trekkelijke inhoud.

Het zal U niet ontgaan zijn, dat het aantal 
pagina’s is teruggelopen. Naast het feit, dat 
het verkrijgen van artikelen heel veel ener
gie van de redactie-commissie vraagt, is 
door de koppeling van advertentie- en 
tekstpagina’s, door de vermindering van 
het advertentiebestand, te wijten aan de 
economische toestand, ook het aantal pa
gina's tekst is verminderd. Aan de Uitgever 
Wyt, die de advertentiewerving behartigt, 
gaarne onze lof voor haar uitzonderlijke 
aktiviteiten in deze.
Zoals reeds gezegd, is het begrijpelijk, dat 
onder de huidige economische toestand bij 
hen die uiteindelijk de advertenties plaat
sen en ook betalen, het daartoe beschik
bare budget aan zware druk onderhevig is. • 
Mogen wij, het over ’Schip en Werf’ heb
bende, op dit moment reeds onze dank 
richten aan de redactie-commissie, die 
veie intensieve uren en soms dagen bezet 
is met en bezeten is van het samenstellen 
van het volgende en daaropvolgende 
nummer, eigenlijk het werken aan een 
jaargang zonder einde.
In het bijzonder gaat de dank uit naar prof. 
ir. J. H. Krietemeijer, die, naast het neer
leggen van de functie van voorzitter van het 
hoofdbestuur in het vorig jaar, nu ook ge
meend heeft zijn hoofdredacteurschap per 
1 juli a.s. te moeten beëindigen.
De redactie bestaat dan uit de heren: Ir. J. 
N. Joustra, P. A. Luikenaar en Dr. ir. K. J. 
Saurwalt.
Door de redactie werd het niet nodig 
geacht een nieuwe hoofdredacteur aan te 
stellen.
Hoewel het juist zou zijn om in dit overzicht 
ook de financiële situatie aan te snijden 
meen ik hiervoor naar punt 4 van de 
agenda te moeten verwijzen.
Ik hoop dat U het hier mee eens is en wil 
dan besluiten met de wens uit te spreken, 
dat het Wel’ van de vereniging in 1979 ons 
in 1980 ook deelachtig is en nog wordt het 
'Wee' in beperkte mate over ons heen 
komt.
Wil men het ’Wel’ op prijs stellen, dan kan 
een juiste waardebepaling hiervan het 
'Wee' niet ontbreken.’

ad 4. Nadat de voorzitter de bespreking 
van het financieel verslag over 1979 aan de 
orde heeft gesteld, vraagt de heer C. van 
Dijk het woord en brengt allereerst dank 
aan de accountants voor het overzichte
lijke rapport dat door hen werd opgesteld 
en beveelt hen wederom aan voor het na
zien van de bescheiden voor 1980. De heer 
Van Dijk merkt op dat ondanks het feit dat 
1979 een slecht scheepsbouwjaar was, het 
jaarverslag van de vereniging met ruime 
ontvangsten uit contributies, donaties, 
Schip en Werf’ en inkomsten uit het ver
mogen tot een totaal van f  276.000,- ge
tuigt van een goed jaar.
Een batig saldo van ƒ 53.000,- werd ver
kregen. Hij wenste het bestuur geluk met 
dit resultaat en stelde voor het bestuur dé-
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charge te verlenen over het gevoerde be
leid.
Prof. Krietemeijer vraagt naar een verant
woording van het overschot van de niet 
uitgekeerde studieprijzen uit het saldo over
1978.
De heer Kransse antwoordt hierop dat dit 
geen baten over 1979 zijn en daarom niet 
in het rapport zijn vermeld. Een verant
woording van de uitgekeerde prijzen uit het 
batig saldo over 1979 is gepubliceerd in 
'Schip en Werf’ no. 8 van 11 april 1980 bij 
de jaarstukken op blz. 129. Het overschot 
van niet uitgekeerde prijzen ad. ƒ 2.500,- 
is ingevolge besluit van de Algemene Le
denvergadering van 1979 toegevoegd aan 
het vermogen.
De voorzitter beslist hierop dat een verant
woording van uitgekeerde prijzen in de 
komende jaren als bijlage in het accoun
tantsrapport zal worden opgenomen.
Ten aanzien van de bestemming van het 
batig saldo over 1979 gaat de vergadering 
akkoord met het voorstel om evenals vorig 
jaar ook dit jaar uit dit saldo wederom 
maximaal ƒ 20.000,- ter beschikking te 
stellen voor afstudeerprijzen ten behoeve 
van diverse maritiem technische opleidin
gen en de bekroning van de twee beste 
artikelen in ’Schip en Werf' volgens de in de 
bijlage opgenomen specificatie.
Het restant van het saldo alsmede het be
drag van eventueel niet uitgekeerde prij
zen, zullen aan het vermogen worden toe
gevoegd.

ad 5. Nadat aan het bestuur door de ver
gadering décharge is verleend, bedankt de 
voorzitter ir. J. W. Brand voor alles wat hij in 
het hoofdbestuur heeft verricht gedurende 
zijn zittingsperiode en verwelkomt vervol
gens de heer S. de Nobel, die de plaats van 
de heer Brand aan de bestuurstafel over
neemt.

ad 6. Bij acclamatie van de vergadering 
wordt het Accountantskantoor Moret & 
Limpberg wederom aangewezen als ac
countants voor het jaar 1980.

ad 7. De penningmeester geeft een toe
lichting op de voorgestelde wijzigingen op 
de begroting voor 1980.
De heer Van Dijk stelt naar aanleiding van 
de posten salarissen, lezingen en jaardiner 
enkele vragen welke door de penning
meester worden beantwoord.
Aangezien geen verdere op- of aanmer
kingen worden gemaakt, wordt de aanvul
lende begroting voor 1980 goedgekeurd.

ad 8. Vervolgens wordt door de voorzitter 
het ontwerp voor de begroting 1981 ter dis
cussie gesteld.
De heer Van Dijk merkt op dat de posten 
voor salarissen, lezingen, jaardiner en kan
toorkosten wederom hoger zijn begroot 
dan in 1980.
De voorzitter antwoordt hierop dat deze

verhogingen zijn gebaseerd op de te ver
wachten inflatoire invloeden op lonen en 
prijzen.
De penningmeester stelt voorts dat de kos
ten van het jaardiner dat in 1981 in Rotter
dam gehouden zal worden hoger zijn om
dat het bezoekersaantal in Rotterdam ho
ger ligt dan in Amsterdam. Voorts stelt hij 
dat de opbrengst van 'Schip en Werf ieder 
jaar een onzekere factor is doch dat er 
vooralsnog geen toename van de 
advertentie-opbrengst mag worden ver
wacht. Verwacht mag worden dat dus ook 
het vermogen na 1980 niet meer zal stij
gen, doch tengevolge van de inflatie rela
tief zal afnemen. Tenslotte stelt de pen
ningmeester dat niet doelbewust is ge
streefd naar het begroten van een negatief 
saldo voor het jaar 1981 om een argument 
ie hebben voor een voorstel tot 
contributie-verhoging.
Prof. Krietemeijer stelt naar aanleiding van 
een opmerking uit de vergadering over het 
beschikbaar stellen van prijzen in de afge
lopen twee jaar, dat het initiatief wat hiertoe 
destijds door het bestuur is genomen op 
aandringen van de Algemene Ledenver
gadering in 1977, geheel in overeenstem
ming is met de Statuten van de vereniging. 
De voorzitter stelt dat de begroting voor 
1981 niet pessimistisch maar wel voorzich
tig en met zorg is opgesteld.
Dit is een voortzetting van het beleid van 
vorige jaren. Hij heeft een grafiek gemaakt 
van de Inkomsten en Uitgaven over de 
laatste jaren. Deze grafiek vertoont een 
snijpunt van de inkomsten- en uitgavenlijn 
in 1981; na dit snijpunt stijgen de uitgaven 
boven de inkomsten en ontstaat een nade
lig saldo. In deze grafiek zijn ook de inkom
sten uit het vermogen aangegeven welke 
momenteel ƒ 26,- per lid per jaar bedra
gen.
De penningmeester hierop inhakend stelt 
dat het bedrag van de inkomsten uit eigen 
vermogen ook in de toekomst zal helpen de 
contributies te drukken, mits dat vermogen 
enigszins intact wordt gehouden.
De heer Van Dijk merkt tenslotte op dat hij 
begrip heeft voor de argumenten die het 
bestuur aanvoert voor verhoging van de 
contributies doch dat hij het tijdstip dat voor 
de verhoging is gekozen, minder gelukkig 
vindt.
De heer L. van Reeven Sr. vindt de 
schatting van de inkomsten uit Schip en 
Wer' aan de optimistische kant en vindt 
voorts dat de contributie momenteel zeer 
laag is in vergelijking met de contributies 
van soortgelijke verenigingen. Hij stelt dat 
dit duidelijk tot uiting komt in de jaarabon- 
nementsprijs van 'Schip en Werf’ die nu 
hoger is dan de contributie van de leden die 
allen een gratis abonnement op het blad 
hebben. De vele gestegen kosten recht
vaardigen zijns inziens een contributie
verhoging.
De heer Van Dijk informeert naar het be
drag van de contributieverhoging.

De voorzitter antwoordt dat het bestuur 
voorstelt alle contributies ingaande 1981 
met ƒ 10,- te verhogen.
De heer Van Dijk zegt hierop dat hij gezien 
het argument dat de abonnementsprijs van 
'Schip en Werf momenteel onder de con
tributie ligt. een verhoging van de contribu
tie tot ƒ 60 -  per jaar acceptabel vindt.
De penningmeester merkt nog op dat de 
contributies voor juniorleden en gepensio
neerden tot ƒ 30,- worden verhoogd en 
daarmee op de helft van de contributie van 
gewone leden en belangstellenden komen 
te liggen.
De heer ing. W. P. Stiekema stelt nog voor 
om de contributies voor junior-leden en 
gepensioneerden slechts tot ƒ 25,- per 
jaar te verhogen doch dit voorstel wordt 
niet overgenomen. Op de vraag van de 
heer ir. A. van der Toorn of de aanwezige 
leden een contributie-verhoging noodzake
lijk vinden antwoordt prof. Krietemeijer dat 
hij als lid van vele verenigingen, de contri
butie van onze vereniging bijzonder laag 
vindt. Het Klvl vraagt ƒ 2 0 0 ,-per jaar, onze 
Duitse zustervereniging de STG vraagt 
een bedrag dat meer dan het dubbele be
draagt van de contributie van onze vereni
ging. Hij merkte voorts op dat om deze 
reden vele gepensioneerden de normale 
contributie blijven betalen en hij vindt de 
verhoging die nu is voorgesteld gering, 
mede gezien datgene dat onze vereniging 
zijn leden biedt. Vele aanwezigen zijn het 
hiermee volkomen eens. Nadat de voorzit
ter heeft vastgesteld dat niemand meer het 
woord wenst over dit onderwerp, wordt de 
begroting voor 1981 goedgekeurd en het 
voorstel alle contributies met ƒ 10,- te ver
hogen ingaande 1 januari 1981 zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen.

ad 9. De alg. secretaris geeft een beknopt 
overzicht van de onderwerpen voor de le
zingen in het komende seizoen.
De voorzitter deelt nog mede dat het be
zoek aan de diverse lezingen soms sterk 
fluctureert, hij wekt daarom de leden op de 
lezingen regelmatig te bezoeken.

ad. 10. Rondvraag
a. De heer H. Steehouwer verzoekt om 
steun voor de Stichting 'Hollands Glorie' tot 
instandhouding van de stoomsleepboot 
'Furie'.
De voorzitter antwoordt dat een éénmalige 
gift van ƒ 250,- zal worden gegeven als 
dank voor het feit dat de leden vanmiddag 
tijdens de excursie naar Maassluis het 
schip kunnen bezoeken.
b. De heer G. den Bakker brengt namens 
het bestuur van het Institute of Marine En- 
gineers dank voor de goede samenwerking 
met onze vereniging. Hij vindt voorts de 
Sociëtiet een goede instelling doch stelt dat 
hij het clubbezoek voor buiten Rotterdam 
wonende leden bezwaarlijk vindt i.v.m. de 
minder goede bereikbaarheid van de So
ciëteit Nedlloyd '70'. Hij spreekt tenslotte
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Bijlage bij de notulen van de Alg. Ledenvergadering van 23 april 1980

Voorstel uit te keren prijzen uit het batig saldo over 1979

TH Delft, 5 prijzen a / .  1.000,—  n.l.
Voor de afd. Scheepsbouw- en Scheepvaartkunde: 2 
Voor de afd. Werktuigbouwkunde: 2 en voor één van de 
andere afdelingen 1, voor de afstudeerscripties op het 
gebied van de maritieme techniek ƒ. 5.000,—

HTS Dordrecht, 3 prijzen a ƒ. 1.000,—  voor afstudeer
scripties op het gebied der maritieme techniek 3.000,—

HTS Haarlem, 3 prijzen è f  1.000,—  voor afstudeer
scripties op het gebied der maritieme techniek 3.000,—

Kon. Instituut voor de Marine, 2 prijzen a f .  1.000,—
voor afstudeerscripties op het gebied van de maritieme techniek 2.000,—

HZVS te Delfzijl, 1 prijs a ƒ. 1.000,—  voor een afstu
deerscriptie uit de afd. Scheepswerktuigkunde 1.000,—

HZVS voor SWTK’n te Amsterdam, 1 prijs a ƒ. 1.000,—  
voor een afstudeerscriptie 1.000,—

Hogere School voor SWTK'n te Rotterdam, 1 prijs è 
ƒ. 1.000,—  voor een afstudeerscriptie 1.000,—

Maritiem Instituut De Ruyter te Vlissingen, 1 prijs a 
ƒ. 1.000,—  voor een afstudeerscriptie uit de afdeling 
Scheepswerktuigkunde 1.000,—

HZVS Willem Barentsz' te Terschelling, 1 prijs è 
/.  500,—  voor de best geslaagde leerling voor het 
diploma BM 500,—

HZVS Noorderhaaks’ te Den Helder, 1 prijs a ƒ. 500,—  
voor de best geslaagde leerling voor het diploma BM 500,—

Gem. HZVS te Utrecht, 1 prijs è ƒ 500,—  voor de best 
geslaagde leerling voor het diploma BM 500.—

2 Bekroonde artikelen in Schip en Werf, 2 prijzen 
è ƒ 750,- 1.500,—

/ 20.000,—

zijn waardering uit voor het door het be
stuur gevoerde financiële beleid.
De voorzitter antwoordt hierop dat als het 
clubbezoek niet toeneemt ook een betere 
en beter bereikbare gelegenheid voor de 
Sociëteit niet te verantwoorden is.
Hij zal voorts bij het bestuur van het Institue 
of Marine Engineers de dank van onze 
vereniging overbrengen voor de goede 
samenwerking.
c. De heer Van der Toorn verzoekt om de 
notulen van de Algemene Ledenvergade
ringen, kort voor de vergadering nogmaals 
te publiceren. Hij verzoekt voorts om even
tuele prijsuitreikingen in de toekomst niet 
meer te doen plaatsvinden op de Nieuw
jaarsbijeenkomst,
De voorzitter antwoordt dat in de toekomst 
met beide opmerkingen rekening zal wor
den gehouden.
d. De heer Van Dijk verzoekt het bestuur 
zijn opmerkingen bij de behandeling van de 
begrotingen niet als aanmerkingen doch 
als aanbevelingen te willen beschouwen.
e. De heer M. Schaafsma verzoekt naam
bordjes voor de bestuursleden op de be
stuurstafel te willen plaatsen.
De voorzitter antwoordt hierop dat door de 
contacten van het bestuur met de leden bij 
diverse gelegenheden de namen en de ge
zichten van de bestuursleden bij de aan
wezigen bekend mogen worden veronder
steld.
f. Prof. Krietemeijer spreekt namens de 
leden een woord van dank tot de heer Van 
Linschoten, die wegens pensionering het 
Accountantskantoor Moret & Limpberg 
binnenkort zal verlaten. Hij bedankt de 
heer Van Linschoten voor zijn vele goede 
adviezen van de afgelopen jaren, Dit wordt 
door de aanwezigen met applaus bekrach
tigd.
De heer Van Linschoten dankt voor de 
vriendelijke woorden en zegt dat hij steeds 
met genoegen voor de vereniging heeft 
gewerkt, omdat de sfeer die er heerst, hem 
steeds heeft aangetrokken. De heer A. de 
Vries zal hem in de Maatschap opvolgen; 
wellicht is de heer De Vries nog bekend van 
vroegere vergaderingen. De heer Van Lin
schoten bedankt de vergadering tenslotte 
voor het gestelde vertrouwen en deelt mee 
dat de opdracht voor 1980 door Moret & 
Limperg gaarne wordt aanvaard.
De penningmeester dankt de heer Van 
Linschoten voor de jarenlange goede sa
menwerking bij het opstellen van de jaar
stukken.
g. De heer Van der Toorn brengt aan het 
slot van deze vergadering namens de 
aanwezigen dank aan het hoofdbestuur 
voor al het werk dat werd verricht in het 
afgelopen jaar.

ad 11. Niets meer aan de orde zijnde sluit 
de voorzitter de vergadering te 12.15 uur 
met een dankwoord aan de aanwezigen 
voor hun bijdrage aan deze vergadering en 
het in het bestuur gestelde vertrouwen.

Mededeling clubcommissie
In verband met de zomervakantie is de So
ciëteit Nedlloyd ’70 gedurende de maand 
juli gesloten.
Vanaf 5 augustus is iedereen op 
dinsdagmiddag- en avond weer van harte 
welkom in de sociëteit.

Ballotage

De volgende heren zijn voor het gewoon 
lidmaatschap de Ballotage-Commissie 
gepasseerd:

L. BOERMAN
Surveyor Det norske Veritas, Schiedam 
Alexanderdonk 50,4707 WD Roosendaal. 
Voorgesteld door P. Boekel.

Ir. P. DENCHER, s.i.
Tijdelijk in militaire dienst (Koninklijke Ma
rine).
Troelstraplein 13, 2314 EK Leiden. 
Voorgesteld door Dr. Ir. K. J. Saurwalt.

A. DIJKSTRA
Rederij-inspecteur Scheepvaartkantoor 
Holwerda, Heerenveen.
Van Aylvalaan 13, 8454 KM Mildam. 
Voorgesteld door H. P. J. Thiecke.

N. M. GEERTSEMA
Technisch-commercieel medewerker 
Rekab-Groningen B.V., Groningen. 
Onderdendamsterweg 7, 9951 EV Win- 
sum.
Voorgesteld door H. P. J. Thiecke.
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H. GIERMAN
Oud-SWTK (met diploma C); Superinten
dent Marine Department van Esso Neder
land.
Smitsweg 30, 3222 AH Hellevoetsluis. 
Voorgesteld door C. van der Horst

P. HAASBROEK
Surveyor Det norske Veritas, Schiedam. 
Rivierlaan 112, 3181 DS Rozenburg. 
Voorgesteld door P. Boekel.

R. T. HOLWERDA
Hoofd Technische Dienst Kustvaartrederij 
Scheepvaartkantoor Holwerda, Heeren- 
veen.
De Karn 15, 8454 KW Mildam. 
Voorgesteld door H. P. J. Thiecke.

H. KOELMANS
Hoofd Afdeling Documentatie Ontwikke
ling Stichting Bijzondere Cursussen, 
Zwijndrecht.
Tinbergenplantsoen 5, 3356 BZ Papen- 
drecht.
Voorgesteld door A. Baljet.

Ing. J. P. A. KOPPERT 
Stafmedewerker Technische Dienst 
Breejenbout B.V., Overveen. 
Kijkduinstraat 36, 2014 DE Haarlem. 
Voorgesteld door N. F. van Dee

P. G. DE LANGE
Directeur ’De Hoop’ B.V., Schiedam 
Oude Bovendijk 223b, 3046 NL Rotterdam. 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar.

G. DE VREEDE
Verkoopdirecteur Hoogerwerff Staalkabel
B.V.
A. van Ostadelaan 40, 2951 PB Alblasser- 
dam.
Voorgesteld door G. van Wijk.

D. B. WESTERWEEL 
Chef Technische Dienst Mammoet Goed
koop.
Dykwater 112, 1025 CZ Amsterdam 
Voorgesteld door B. Reerink.

H. H. A. DE WIT
Commandeur (T) b.d. Koninklijke Marine; 
Technisch Adviseur.
Vondelkade 6, 2106 AJ Heemstede. 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar.

Gepasseerd als junior-lid:
J. C. HUYSEN
Studerende a.d. HTS Dordrecht, afd. 
Scheepsbouwkunde.
Postbus 7, 3360 AA Sliedrecht. 
Voorgesteld door J. C. Huysen Sr.

P. R. MASSOLT
Leerling SWTK bij Sylvia Cargo B.V., 
Hoogezand.
Bruins Slotstraat 65, 9203 RZ Drachten. 
Voorgesteld door P. van Leunen.

In Memoriam

D. Zegers f
Op 8 juni j.l. overleed plotseling de heer D. 
Zégers op 54-jarige leeftijd te Groningen. 
De heer Zegers, die directeur was van de 
N V. Scheepswerf 'Waterhuizen' J. Pattje 
te Waterhuizen en gedurende 35 jaar aan 
dit bedrijf was verbonden, nam een unieke 
plaats in tussen de Groningse Scheeps
bouwers.
Hij was ruim 30 jaar lid van onze Vereni
ging.

Nieuwe Opdrachten

Smit Internationale
Smit Internationale, Rotterdam, heeft op
dracht gegeven aan de werf Jonker & 
Stans te Hendrik Ido Ambacht voor de 
bouw van een 1800 pk dubbelschroefs- 
sleepboot. Deze sleepboot zal geheel ge
lijk zijn aan het type dat reeds in en vanuit 
de Rotterdamse haven opereert. Het schip 
zal medio april 1981 worden opgeleverd. 
De hoofdafmetingen zijn 28:40 x 8,50 x 
4,20 m. De voortstuwing geschiedt door 
twee Stork-Werkspoor dieselmotoren, die 
verstelbare schroeven aandrijven. De 
sleepboot kan een voorwaartse trekkracht 
ontwikkelen van ruim 27 ton.

Diversen

Symposium over dumpen van che
misch afval
In het Bouwcentrum te Rotterdam zal op 11 
en 12 september a.s. internationaal sym
posium over het dumpen van chemisch af
val in het mariene milieu worden gehou
den.
Dit symposium wordt georganiseerd door 
de Directie Noordzee van de Rijkswater
staat en de Organisatie voor Toegepast 
Wetenschappelijk Onderzoek TNO.
Op de eerste dag zullen onderzoeksme
thoden worden gepresenteerd voor het 
schatten van de potentiële effecten van te 
dumpen chemisch afval op het marine mi
lieu. Gedurende de tweede dag zal het be
leid in deze, van verschillende landen die 
de internationale dumping conventies heb
ben geratificeerd, aan de orde komen. 
Het symposium staat onder voorzitter
schap van ir. C. van der Burgt, hoofd- 
ingenieur-directeur van de Directie Noord
zee.

Nieuwe scheepvaartlijn naar Zuidelijk 
Afrika
In Rotterdam is onlangs een nieuwe onaf
hankelijke scheepvaartmaatschappij op
gericht die exporteurs en importeurs de 
meest economische vervoersmogelijkheid 
naar en van Mozambique, Simbabwe, 
Zambia en Malawi zal aanbieden.
Met ingang van juli zal Elephant Shipping

Lines geregelde maandelijkse afvaarten 
bieden met 'multi-purpose' schepen van 
Rotterdam en Hamburg in Europa naar 
Beira, Nacala en Maputo in Mozambique. 
Vanuit deze havens kunnen goederen 
rechtstreeks per trein worden doorgevoerd 
naar Salisbury in Zimbabwe, Blantyre in 
Malawi en Lusaka in Zambia.
Elephant Shipping Lines, gevestigd in Rot
terdam, is een honderd procent dochter 
van Van Nievelt Goudriaan & Co BV, op 
haar beurt weer deel uitmakend van de 
scheepvaartgroep van het SHV-concern. 
De eerste afvaart van de nieuwe scheep
vaartlijn is gepland op 15 juli van Rotter
dam met de Alphacca’, evenals de twee 
andere schepen van de vloot, een modern 
combinatieschip van ongeveer 14.000 brt. 
Alle drie schepen zijn geschikt om 'bulk' en 
'break bulk’ vracht te vervoeren zowel als 
containers.

De maatschappij acht deze combinatie van 
verschillende soorten vrachtvervoer es
sentieel om met succes te kunnen opere
ren op deze vrachtroute.
Gedurende de afgelopen maanden heb
ben direktieleden van Elephant Shipping 
Lines regelmatig bezoeken gebracht aan 
zowel Mozambique als Zimbabwe waar 
men zeer enthousiast reageerde op het be
richt van de oprichting van de nieuwe 
scheepvaartmaatschappij. Ook heeft men 
kennis genomen van het vele werk dat is 
gedaan om de verschillende havens in Mo
zambique te verbeteren, terwijl tevens uit
stekende kontakten zijn gelegd met zowel 
de autoriteiten als de verschillende stuwa
doors ter plaatse, zodat verwacht mag 
worden dat de met de schepen van de 
maatschappij vervoerde goederen zeer 
snel zullen worden afgehandeld voor door
vervoer.
Gesprekken met belangrijke exporteurs 
hebben tevens voldoende zekerheid ge
geven dat ook de afvaarten in noordelijke 
richting op ruim vrachtaanbod mogen re
kenen.

Terugval in Westduitse scheepsbouw
Westduitse werven hebben vorig jaar 
koopvaardijschepen van in totaal 423.903 
bruto registerton vervaardigd tegen sche
pen van in totaal 933.000 bruto registerton 
in 1978, zo heeft de Vereniging van West
duitse scheepsbouwers meegedeeld.

In 1980 zullen naar schatting koopvaardij
schepen van in totaal 400.000 bruto regis
terton worden afgeleverd. Nu de vraag 
naar nieuwe schepen voornamelijk uitgaat 
naar middelgrote tankschepen en schepen 
voor gestorte lading slepen de Japanse 
werven het leeuwedeel van de orders in de 
wacht, aangezien zij niet alleen bogen op 
lagere produktiekosten dan de Westeuro- 
pese werven maar tevens aanzienlijke wis
selkoersvoordelen kunnen bieden.

ED 18-6-’80
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Zweedse scheepsbouw had een slecht 
jaar
De gezamenlijke Zweedse werven hebben 
vorig jaar ondanks aangetrokken vracht
prijzen in de scheepvaart minder orders 
gekregen voor de bouw van nieuwe sche
pen. In totaal werden 34 nieuwbouwcon- 
tracten getekend. Dat staat voor ca.
300.000 bruto registerton, of drie procent 
van het 'wereldorderboek', aldus het zo
juist verschenen jaarverslag van de Swe- 
dish Shipbuilding Association.
De afgelopen vijf jaar is het aantal mensen 
dat werkzaam is in de Zweedse scheeps
bouw afgenomen met 11.800 zo blijkt uit 
het jaarverslag.
Samen met de onafhankelijke deskundi
gen hebben een aantal Zweedse werven 
een ’structuurplan’ voor de scheepsbouw 
tot 1985 opgesteld. 'Verdere inkrimpingen 
zijn onvermijdelijk', zo heet het. In totaal 
zouden van nu tot en met 1984 een dikke 
8000 arbeidsplaatsen op het spel staan. 
Aan het eind van 1979 hadden de Zweedse 
werven 59 schepen in portefeuille, goed 
voor samen 972.000 brt. Iets meer dan de 
helft van dat aantal was besteld door 
Zweedse reders. 45 procent van alle op
drachten betrof de bouw van tankers.
Ook in de toekomst zal het moeilijk blijven, 
voorspellen de Zweedse werven. Globaal 
genomen zal de werfcapaciteit doorgebrek 
aan orders minder worden. Toch is het 
moeilijk een voorspelling te doen: de tijden 
zijn vooral door hoge olieprijzen erg onze
ker’, aldus de Zweedse scheepsbouwers in 
hun jaarverslag. Overigens zijn het uitge
rekend wel de hoge olieprijzen, die moge
lijkheden voor de werven bieden de bouw 
van offshoreplatforms en bijv. kolensche
pen trekt weer wat aan.

DS. 18-6-'80

Hongkong is derde containerhaven ter 
wereld
Hongkong, de Britse Kroonkolonie aan de 
zuidpunt van de Volksrepubliek China, is 
de Japanse havenstad Kobe voorbijge
streefd in grootte en mag zich nu -  na New 
York en Rotterdam -  de derde container
haven ter wereld noemen. In absolute zin 
verwerkte de terminal in het Kwai Chung 
gebied vorig jaar 1,30 mln TEU’s (twintig 
voet equivalenten) en dat impliceerde een 
toename van 6 procent ten opzichte van de 
1,22 mln. TEU’s van 1978. Kobe, zo mel
den de statistieken, behandelde vorig jaar 
1,299 mln TEU’s en dat betekende een 
teruggang ten opzichte van het jaar daar
voor toen de Japanners een rekord-aantal 
van 1,45 mln eenheden registreerden. 
Een woordvoerder van het Marine De
partment van Hongkong zag als belang
rijkste oorzaak van de groei van het 
container-transport van en naarde Kroon
kolonie de stijgende populariteit van deze 
vorm van vervoer, waarvan Hongkong ge
woon zijn graantje meepikte. 'Daarnaast 
plukken we vanzelfsprekend de vruchten

van onze geografische ligging en van onze 
verworven positie als vooraanstaand cen
trum van handel en financiën in de Zuid
oost Aziatische regio’.
Hongkong’s Kwai Chung terminal -  die in 
september 1972 de kaden openstelde voor 
internationale aktiviteiten -  heeft momen
teel nog zes kaden van 2.300 meter lengte 
en ongeveer 85 hektare terrein waarop de 
vracht wordt behandeld. Er werken alleen 
maar partikuliere ondernemingen. De 
plannen voor een opmerkelijke uitbreiding 
van de container-capaciteit in Hongkong 
liggen gereed.

Lips Keiler BV bouwt nieuwe 
Fabriekshal
Machinefabriek en Reparatiebedrijf Lips 
Keiler b.v. gaat op het terrein aan de 
Schaardijk een nieuwe fabriekshal bouwen 
ter vervanging van de ± 60-jaar oude hal. 
De eerste paal hiervoor werd op 27 juni j.l. 
geslagen door de echtgenote van de alge
meen directeur van Lips United (moeder
bedrijf) de heer Ir. J. A. Romsom.
De hal wordt 55 meter lang en 20 meter 
breed en daarin zullen diverse afdelingen 
gehuisvest worden, zoals machinale- 
bankwerkers- koperslager- en magazijn- 
afdeling.
Het plan bestaat ook aansluitend na de 
bouw van de nieuwe hal een 2e dokmoge
lijkheid te verwezenlijken, De nieuwe hal 
komt dicht bij de waterkant, dus zoveel 
mogelijk in de buurt van het werk (de sche
pen). Dit zal ongetwijfeld de efficiency ten 
goede komen. Het werkmilieu zal voor de 
medewerkers zeker gunstiger worden, 
daar de hal geheel wordt aangepast aan de 
eisen van deze tijd. De hal wordt zo ge
bouwd, dat een eventuele uitbreiding door 
aanbouw zonder meer mogelijk is.
Het bedrijf Lips Keiler, dochter van Lips b.v. 
te Drunen, heeft een moeilijke tijd doorge
maakt, maar door drastische aanpak van 
de organisatie alsmede de nieuwe aan
winst van het eigen produkt, de boegbestu- 
ringsinstallaties 'Elka Jet' type’s 7 5 -1 5 0  
en 300, heeft het bedrijf de nodige impuls 
gegeven om deze nieuwbouw aan te dur
ven. Het personeel, waarvan ± 25% 25- 
jaar of langer in dienst van het bedrijf is, ziet 
het weer zitten.

Jaarverslag Germanischer Lloyd
In 1979 heeft ook Germanischer Lloyd de 
weerslag ondervonden van de scheeps
bouw en scheepvaartcrisis. De bouwop
drachten voor grotere schepen in het al
gemeen werd minderen de door de Bonds
republiek ter beschikkking gestelde subsi
dies werden in hoofdzaak aangewend voor 
kleinere schepen.
Een groot deel van deze geklasseerde 
schepen waren volcontainer schepen en 
schepen ingericht voor transport van con
tainers. Nieuwe concepten waren o.a. de 
Baco-liners en het Condock-type. Het 
aandeel onder buitenlandse vlag geklas

seerde schepen bedroeg in 1979 52,9% 
het bestand in de binnenvaart bleef prak
tisch onveranderd.
Zoals ook in het verleden was Germani
scher Lloyd betrokken in de werkzaamhe
den voor IMCO en de I.A.C.S. In 1979 heeft 
Germanischer Lloyd, mede als gevolg van 
de gedaalde scheepsnieuwbouw, zijn 
werkzaamheden buiten de sector 
scheepsclassifikatie met succes sterk uit
gebreid. Zo werd in 1979 het onderzoek 
afgesloten betreffende de belasting van 
container schepen in zeegang, d.m.v. een 
nieuw soort datalogging system, voorzien 
van 40 meet punten en gelijktijdig aflees
baar, welke geïnstalleerd was aan boord. 
Tevens werd onderzocht het voorspellen 
van de frequentie der hydrodynamische 
schokbelasting, van een bepaalde intensi
teit, op de bodem van het voorschip in rela
tie tot de zeegang.
In de scheepsmachinebouw valt, door de 
hoge brandstofkosten, een trend vast te 
stellen voor voortstuwingsinstallaties be
stemd voor matige snelheid; anderzijds va
ren vele oudere schepen met gereduceerd 
vermogen. Ondanks de genomen maatre
gelen voor gereduceerde vaart, treden hier 
de typische moeilijkheden op van langdu
rige deellast. Ook de soort brandstof werpt 
problemen op; in toenemende mate wor
den brandstoffen aangeboden met een 
dichtheid, dichtbij de 1 Kg/dm3, waarbij te
vens het asgehalte en andere schadelijke 
bestanddelen hoog zijn. Om grotere moei
lijkheden te vermijden is het dringend 
noodzakelijk de gebruikte brandstoffen te 
normaliseren; hierbij is het niet genoeg de 
viscositeitsgrenzen vastte leggen, maar er 
dienen ook afspraken over de chemische 
bestanddelen te worden gemaakt.
De vragen bestreffende de brandstoffen
ontwikkeling in relatie tot toekomstige 
voortstuwingssystemen, speciaal t.a.v. al
ternatieve brandstoffen, zijn onderwep van 
voorbereidende onderzoekingen door het 
Federale Ministerie van Technologie; 
Germanischer Lloyd neemt aan dit onder
zoek deel.

Voor de elektrotechnische afdeling werd in 
1979 de redactie voor de nieuwe editie 
'Bouw voorschriften elektrische installa-, 
ties' afgesloten. Regels werden vastgelegd 
voor o.a. micro-computersystemen, kort
sluit berekening, explosie veiligheid, laad- 
winches en kraanaandrijvingen. Verder 
ijvert Germanischer Lloyd, in het raam der
I.A.C.S. ook hier voor meer uniformiteit in 
de bouw voorschriften. In 1979 werd over 
tal van voorschriften overeenkomst be
reikt, die als 'unified requirements’, ’unified 
interpretation' of'statements’ aangenomen 
werden. Ook werd er weer een groot aantal 
nieuwe instrumenten gekeurd of herkeurd, 
die in de jaarlijkse uitgave 'Type approvals' 
zullen verschijnen. Tevens werden richtlij
nen uitgegeven over de elektrische uitvoe
ring van D.P.-systemen.
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In oktober 1979 heeft Germanischer Lloyd 
het voorzitterschap van de workingparty 
'stabiliteit en Loadlines' der I.A.C.S., na 6 
jaar, neergelegd. Vele opgaven werden in 
deze periode behandelt zoals onderzoe
kingen over de indeling droge ladingsche- 
pen. verbetering der grondslagen van lek- 
berekeningen en bijdragen ter harmonise
ring der verschillende voorschriften in in
ternationale Konventie en Codes. Vervoer 
van graan. Nadat Hoofdstuk VI Solas '74 
voor Duitse schepen van kracht geworden 
is, volgens bekendmaking der S.B.G. dd. 
2.6.78, werden alle vrachtschepen, ook die 
welke hier onder de Solas-Konventie val
len, met graan-stabiliteitsgegevens van de 
nieuwe Solas ’74-voorschriften voorzien. 
Na de Konventie nr. 152 in Geneve werden 
de 'Grondslagen voor Laadgerei' der Ger
manischer Lloyd uitgebreid tot mobiele 
kranen en andere, tot het schip behorend, 
laad- en losgerei. Uitgegeven werd tevens 
Amendment, Nr. 1 ’Regulations for the 
Construction and Testing of Launching 
Devices for Lifesafing Appliances 1978’. 
Deze Amendment geeft o.a. veranderin
gen in de Voorschriften voor kranen der 
reddingvlotten en hun beproeving aan 
boord.
Op het gebied van de offshore verrichte 
Germanischer Lloyd in 1979 o.a. de veilig- 
heidstechnische keuring en beoordeling 
voor het on- en offshore bouwwerk en pro
ces installaties van het Prinos/Zuid-Kavala 
projekt. Een wezenlijk bestanddeel der op
gave bestond uit de beoordeling der uitge
voerde computerberekeningen, zowel van 
de installaties als de pijpleidingen, in geval 
van aardbeving.

Voor het on-shore gedeelte bleek, uit bo
demonderzoeken en berekeningen, een 
bodem versteviging noodzakelijk. Tevens 
werd, naast het keuren der tekeningen en 
berekeningen, de bouw van de boor- en 
produktie platformen Alpha en Beta in Italië 
en Griekenland, als ook het transport en 
installatie in het Prinos-veld, geïnspek- 
teerd. Voor enige nieuwe projekten en 
ontwikkelingen van Duitse firma’s werden 
door Germanischer Lloyd zgn. ’principe 
goedkeuringen’ afgegeven; hiertoe beho
ren o.a. het gearticuleerde verankerde 
produktie- en overnameplatform Conapt’ 
onder regie der firma Bilfinger en Berger, 
en een onderwater olieopslagtank van 
HDW-Strobag en verschillende alternatie
ven voor het ’mobile-jackup gasliquified’ 
platform van HDW/Salzgitter/Lurgi be
stand voor kleine aargas voorkomens.

In 1979 werden verankeringssystemen 
van speciale vaartuigen en booreilenden 
bestudeerd, speciaal de verankering van 
meetboeien daar deze een zeer gering 
drijfvermogen hebben. Bij Germanischer 
Lloyd worden verankeringssystemen met 
behulp van het FMTANK-computorsys- 
teem geanalyseerd.

De omvang der projektbegeleiding in op
dracht van het Bundes-ministerie voor on
derzoek en technologie, op het gebied van 
scheeps- en offshore techniek is in het af
gelopen jaar toegenomen. Op het moment 
worden bijna 60 projekten behandelt zoals 
het leggen van pijpleidingen en hun repara
tie in zee, positionerings systemen, onder 
watervaartuigen, ontwikkeling van spe
ciale materialen, beton constructie, mijn
bouw op zee en proces-installaties.
In 1979 werden 31.705 containers getest 
overeenkomstig de C.S.C. -  voorschriften 
en ten behoeve der diverse gouvernemen
ten, waarvan een groot deel tankcontai- 
ners. In verband met de uitgifte van certifi
caten d.m.v. een computer programma 
werd een nieuw computer programma 
ontwikkelt om de periodieke herkeuring 
van tankcontainers beter te kunnen vervol
gen en de container-eigenaars, zonder 
kosten, voortijdig en snel hierover te be
richten. Vanaf januari 1980 werd uitgege
ven de voorschriften 'aanbevelingen voor 
reparaties aan containers' en 'Reparaties 
aan koel- en geïsoleerde containers’. In dit 
verband zij ook verwezen naar de uitgave 
'Richtlijnen voor het sjorren en stuwen van 
containers’ betreffende het keuren en certi- 
fieren van vast aangebrachte en losse de
len voor het stuwen en sjorren der contai
ners.
Industrie-afdeling. De aktiviteiten van deze 
afdeling waren o.a. de type-tests van Ro- 
Ro uitrusting, inspektie werk in verband 
met de bouw van een kalkfabriek, olie
tanks, de supervisie gedurende de bouw 
en het testen bij het in bedrijfstellen van 
een zeewater ontzoutsnip installatie kom
pleet met dieselkrachtstation en 
zoetwateropslagtanks , de supervisie van 
container kranen, een scheepshelling in
stallatie en het testen van speciale stalen. 
Ondanks de afgenomen aktiviteiten in de 
scheepsbouw zien de perpectieven er voor 
de toekomst niet ongunstig uit en hoopt 
Germanischer Lloyd voort te gaan op de 
weg van integriteit en kwaliteit van het 
Klassifikatiewezen.

The largest steel production platform
When the Murchson oil field in the United 
Kingdom sector of the North Sea comes 
on stream later this year oil will be produ
ced from what is the largest steel produc
tion platform anywhere in the world.
With an advanced corrosion protection 
system, a novel method of underwater in
spection and single-section piles which 
do away with the need for welding, the 
19,500 tonne platform jacket has been 
constructed with safety as a prime consi
deration.
The platform stands in 156 metres of wa
ter on eight piles (two to each of four 
legs) and each of which are 82 metres 
long and driven 50 metres into the seab
ed. The piles are 2.1 metres in diameter, 
second in size only to those on Shell’s

Cognac production structure which 
stands in 313 metres of water in the Gulf 
of Mexico.
The Murchison platform which, with 1,400 
tonnes of auxiliary equipment, 2,100 ton
nes of piles and 2,700 tonnes of flotation 
tubes will weigh a total of 25,700 tonees, 
was built in the Ardersier, Scotland, yard 
of McDermott Scotland Ltd. It cost around 
E 35 million to construct.
The Murchison field will be operated by a 
consortium including Conoco Ltd (opera
tor), Gulf Oil, British National Oil Corpora
tion (Exploration) Ltd, and Gulf (UK) Off
shore Investments Ltd. It was discovered 
in September 1975 and the operator’s es
timate of recoverable reserves is 51 mil
lion tonnes.

SD.14 most successful series-built 
merchant ship
The SD.14 general cargo ship has be
come the most successful series-built 
merchant vessel in British Shipbuilding 
history with the launch of the 118th. The 
vessel, the Jade II, was constructed for 
the Panamanian shipping line Katerina I 
Compania Maritima SA.
The 118 SD14s were built by Austin ad 
Pickersgill (AP) at their covered shipyard 
at Sunderland in north-east England. AP 
are currently building a sister ship for the 
Jade II and two SD14s for Greek owners, 
all for delivery later this year. SD14s have 
also been built under licence in Argentina, 
Brazil and Greece.
Because of its compact size and shallow 
draught, the 14,000 tonne vessel can en
ter almost any port in the world. Introdu
ced in 1966, it has a present-day value of 
around £ 5 million.

Esso's £ 1700 million Investment in UK 
offshore developments
Esso Petroleum Company, which sup
plies about 20 per cent of oil products 
sold in the United Kingdom, has invested 
£ 1700 million in UK offshore oil and gas 
developments and plans to spend a fur
ther £ 1400 million to complete existing 
projects.
This is stated in the company’s report for 
1979 which adds that the level of invest
ment in the North Sea in the early 1980s 
is expected to continue to exceed £ 350 
million a year and may be higher its new 
developments are judged to be commer
cial.

Record shipping tonnage built to 
Lloyd's register classification
Lloyd's Register of Shipping has reported 
that a record tonnage of shipping bore its 
stamp of approval last year. The society's 
chairman, Mr. R. A. Huskisson, announ
ced that 115,008,130 gross registered 
tonnes (grt) of shipping were classed with 
Lloyd’s Register in 1979, an increase of
70,000 grt on 1978.
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Japan built the largest single number of 
ships -  133 of 1,414,483 total grt -  clas
sed by Lloyd's Register last year. Japan 
was followed by the United Kingdom (92 
ships of 831,172 grt), the Netherlands (56 
of 217,148 grt), Spain (53 of 413,845 grt) 
and South Korea (29 of 268,574 grt).
Last year saw a considerable broadening 
of the activities of the Specification Ser
vices department of Lloyd's Register. This 
department provides staff to oversee new 
ship construction, and in 1979 twenty 
ships of 10,000 dwt and above were 
completed under its supervision.

British National Oil Company’s suc
cessful year
The British National Oil Corporation 
(BNOC) formed in 1976 to handle the Bri
tish Government’s interests in North Sea 
oil has spent more then £ 1,000 million on 
exploration and development on the Uni
ted Kingdom continental shelf.
The annual report shows that last year 
alone the company spent £ 32 million on 
exploration -  40 per cent more than the 
previous year -  and £189 million on 
development, 15 per cent up on 1979. 
BNOC is now an operator in its own right 
of four major oilfields -  Thistle, Ninian, 
Dunlin and Stratfjord and by the end of 
last year was selling more than 1,000,000 
barrels of crude oil a day.
Total sales for 1979 soared to £3,245 
million and the company, with a net profit 
of £ 13.6 million, met the Government’s 
short-term target of profitability.
By the end of the year BNOC was gene
rating sufficient funds to fulfil all its finan
cial needs.

During the next few years, Esso’s share 
of production from the Brent/Cormo
rant/Dunlin complex in the North Sea wil 
reach its peak, while output from the Ful
mar and North Coromorant fields will 
maximise a little later.
This means Esso will have access to 
supplies of oil and natural gas liquids in 
the mid-1980s which could equal about 
15 to 20 per cent of UK domestic requi
rements.
In the mid-1980’s Esso’s share of output 
from the southern gas fields and from the 
Brent system means the company will

supply about 18 per cent of Britain’s gas 
requirements.

The Norwegian fleet declines further
In the first quarter of 1980, the Norwegian 
merchant fleet (vessels of 100 grt and 
over) experienced a net decline aggrega
ting 114 000 grt and at 31 March 1980 
numbered 1 721 ships of an aggregate 
21 399 000 grt, states the Central Bureau 
of Statistics.
Additions to the fleet in the first quarter 
reached 114 000 grt. Norwegian yards 
delivered 2 tankers aggregating 5 000 grt 
and 9 dry cargo ships aggregating 18 000 
grt. Foreign yards delivered 3 newbuil- 
dings aggregating 90 000 grt of which 
one tanker of 65 000 grt and 2 dry cargo 
ships aggregating 25 000 grt. Two se
condhand dry cargo ships aggregating 
600 grt were imported.
All the ships which left the fleet in the first 
quarter were sold abroad and aggregated 
228 000 grt. These consisted of 7 tankers 
aggregating 120 000 grt and 18 dry cargo 
ships aggregating 108 000 grt.

Drilling north of 62nd will start
Exploration drilling off north and central 
Norway could commence around June. 
This fact became obvious after the Nor
wegian Parlament with a solid majority of 
votes, rejected a proposal to postpone 
drilling north of the 62nd parallel.
Drilling rigs are expected to arrive at their 
locations, and Saga Petroleum will pro
bably spud-in off north Trondelag this 
month. All the three oil companies which 
have been granted concessions in the 
area will operate with rigs which have 
been exhaustively checked and inspec
ted. Al the rigs have been in operation in 
the North Sea for a considerable time and 
the personnel onboard will have comple
ted the necessary training in safety. No 
dispensations from this stipulation have 
been granted for the three rigs which are 
to go north.

The companies plan to drill four wildcats 
off north Norway and two offshore Tron
delag. These wells should provide the 
first indications as to the possibility of fin
ding commercial deposits. Oil experts 
have made cautious statements, and

have pointed out that 30 wells were dril
led in the North Sea before any finds 
were made.
Norsk Hydro and Statoil plan to coordi
nate their exploration activity off north 
Norway. There are also security reasons 
underlying the decision to send two rigs 
to north Norway. It has not been stipula
ted that drilling from the two rigs be com
menced on the same day, but neither of 
the rigs will be allowed to leave north 
Norway until the other one has completed 
its assignment.

Norwegian shipyard reduces labour 
force by 30%
The Aker Group is to reduce the labour 
force at Nylands Mekaniske Verksted by 
about 350 persons in the course of a 
twelve-month period.
The reduction will take place in connec
tion with a reorganisation of operation at 
the yard. At present, Nyland has 1 130 
employees while three years ago the 
number was 2 200. The Aker Group has 
suffered a loss of 80-90 million NOK due 
to this yard.
Last year, Aker had a deficit of 68 million 
NOK, before extraordinary items, while in 
1978 the accounts showed a surplus of 
103 million NOK.
The dramatic change in fortunes is mainly 
due to two circumstances: that Aker has 
made every efford to maintain employ
ment by accepting loss-bringing tasks, 
and that several large jobs have been 
strongly underestimated.
According to Aker managing director 
there is no basis for continued shipbuil
ding at Nyland. In future, production at 
Nylands will be based on the manufacture 
of large diesel engines and spare parts. 
The labour force will be reduced in step 
with the tapering off of a number of large 
orders.
Nyland was not the only cause of losses 
for the Aker Group. The result at Tangen 
Verft was a deficit of 23.8 million NOK, 
while at Aker Trondelag the loss was 2.8 
million NOK. Aker Norsco Contracting 
had a surplus of 10 million NOK, while the 
surplus at Stord Verft was 2.9 million 
NOK and at Stord Elektro it was 2.6 mil
lion NOK. The other members of the Aker 
Group also operate with a surplus.


