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LNG, het eeuwige zorgenkind

Vroegere generaties zullen wel nooit heb
ben bevroed welke zorgen wij nog eens 
rond de LNG zouden krijgen. Terwijl het 
aan dit front juist de laatste tijd weer wat 
rustiger was geworden, verrast het Alge
rijnse staatsbedrijf Sonatrach ons met de 
mededeling, dat men niet in staat is om zich 
te houden aan de aangegane contractuele 
verplichting tot de levering van vloeibaar 
gemaakt aardgas aan Nederland. Maar als 
wij minister Van Aardenne van Economi
sche Zaken en de directie van de Neder
landse Gasunie moeten geloven, was de 
mededeling uit Algiers eigenlijk toch geen 
verrassing en hing zij al enige tijd in de 
lucht.
De reden waarom de Algerijnen vermoede
lijk niet op tijd kunnen leveren is bekend: er 
had daarvoor een derde vloeibaarmakings- 
fabriek gereed moeten komen, en door al
lerlei oorzaken ziet men er daar geen kans 
meer toe om dat nog vóór 1984 te doen. 
Formeel wil dat nog niet zeggen, dat de 
contracten door Algerije zijn geannuleerd; 
uit het feit, dat er direkt aan is toegevoegd, 
dat men met de contractanten overleg wil 
over een nieuwe regeling, valt af te leiden, 
dat de Algerijnen nog wel degelijk gepor
teerd zijn voor de leverantie twintig jaar 
lang van vier miljard kubieke meter gas per 
jaar. Voor een ontwikkelingsland zeker 
geen te versmaden bron van inkomsten. 
Uiteraard heeft met name het Noorden zich 
door deze gang van zaken uiterst teleurge
steld getoond; de vraag dringt zich immers 
onmiddellijk op: hoe nu met de LNG- 
terminal in de Eemshaven en daarmee ten 
nauwste samenhangend: hoe nu met de 
werkgelegenheid in het Noorden?
Het Noorden, met commissaris der konin
gin mr. Toxopeus aan het hoofd, heeft des
tijds heel hard gevochten om de LNG- 
terminal. Eindelijk zou voor de zwaar ge
troffen provincie, waar karton- en aardap
pelmeelfabrieken dicht gaan om nooit 
meer open te gaan, weer eens wat nieuw 
werk kunnen worden aangetrokken. 
Groningen, met de rug tegen de muur, 
streed voor het project. Wij hebben altijd de 
indruk gehad dat de regering het werkge
legenheidsprobleem in het Noorden als

een factor van zwaarder gewicht in aan
merking heeft genomen dan de omstan
digheden van logistiek, planning en erva
ring, waarmee men in de Rotterdamse re
gio aan kwam. Was dan destijds toch de 
keus op Rotterdam gevallen, dan was de 
teleurstelling over deze vertraging veel 
minder groot geweest, omdat men in Rot
terdam niet alleen van het gas leeft.
Deze dezelfde Toxopeus heeft inmiddels 
laten weten, dat hij de terminal aan de 
Eemshaven nog niet opgeeft. In de eerste 
plaats kan de Algerijnen worden aange
praat, dat zij best van de reeds bestaande 
vloeibaarmakingsfabrieken kunnen leve
ren, een opvatting die door de Gasunie 
wordt gedeeld. De capaciteit van de twee 
fabrieken zou op een dergelijke leverantie 
berekend zijn.
Als een tweede argument kan worden 
aangevoerd, dat Nederland ook vloeibaar 
gemaakt aardgas uit Nigerië kan betrek
ken, al zullen de hoeveelheden uit dat land 
beduidend kleiner zijn. En tenslotte is nog 
niets bekend over de vermoedelijke uitslag 
van de onderhandelingen met de Duitse 
Bondsrepubliek over een gezamenlijk te 
exploiteren terminal. De keuze zal daarbij 
moeten worden gemaakt tussen de Eems
haven en Wilhelmshaven, aan welke laat
ste haven de Duitsers ongetwijfeld de 
voorkeur zullen geven.
Natuurlijk is er nog een alternatief, maar 
dat komt de Eemshaven niet ten goede: 
aanvoer per pijpleiding. Sinds de eerste 
onderhandelingen over de levering van het
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aardgas met Algerije, in 1976, is het pijplei- 
dingsproject ter sprake geweest. Milieu- en 
veiligheidsgroeperingen geven er de voor
keur aan boven het aanlanden vanuit een 
schip, waarvan de risico’s -  hoe men er ook 
over moge denken -  beslist niet te verwaar
lozen zijn. Is niet de Redersvereniging 
eens met een nota gekomen, waarin de 
aanvoer per schip naar de Eemshaven om 
nautische redenen weinig verantwoord 
wordt geacht?
Ook om andere redenen kan aan een pij
pleiding worden gedacht; een woordvoer
der van de Gasunie heeft gezegd, dat er 
om technische of economische redenen 
geen bezwaren tegen dit systeem behoef
den te worden aangevoerd. Hoewel wij ons 
omstandigheden kunnen voorstellen 
waaronder de Nederlandse regering tot de 
aanvoer via de leidingen besluit, zou het 
toch voor Groningen een bijzonder hard 
gelag zijn wanneer ook deze kans aan de 
Eemshaven voorbij ging. Het is waarachtig 
niet de eerste keer, dat men ten aanzien 
van deze haven een teleurstelling moet 
slikken, en nog altijd valt dit grote complex 
in het Noorden op door de enorme leegte er 
op en er om heen!
Het toeval wil, dat enkele dagen voordat 
Sonatrach de vertraging in de leverantie 
bekend maakte, een speciale commissie 
een rapport aan minister Van Aardenne 
uitbracht over de levensvatbaarheid van de 
grote gastanker, van 330.000 m3, zoals 
deze is ontworpen door scheepsbouwer 
Verolme. Al enkele jaren nu heeft Verolme 
de aandacht in binnen- en buitenland ge
vestigd op zijn ontwerp, waarmee naar zijn 
zeggen, op grond van de voordelen van 
grootte-escalatie, zeer kostenbesparend 
kan worden gevaren. Nautisch en tech
nisch was zijn ontwerp in orde; Lloyd’s Re
gister heeft dat indertijd bevestigd. Het 
economische voordeel gaat een rol spelen 
zodra de LNG-markt flink in beweging 
komt.
Welnu, de werkcommissie wist te berich

ten, dat de „Verolme-gastanker” inder
daad een goede kans maakte. Zij gaat 
daarbij uit van de indicatie dat de gasaan- 
voer rond 1985 goed op gang gaat komen 
en er dan veel behoefte aan geschikte 
transportmiddelen zal ontstaan. De com
missie zal bij haar evaluatie zeker niet over 
één nacht ijs zijn gegaan en de door haar 
uitgesproken verwachtingen doen welda
dig aan in een sfeer waarin het vervoer van 
LNG altijd een soort van zorgenkind is ge
weest.
Zonder overigens roet in het eten te willen 
gooien, menen wij, dat degene(n) die als 
eerste(n) met de reuzetanker in zee 
wil(len) gaan, een behoorlijke dosis moed 
moet(en) opbrengen. De ervaring leert, dat 
er bij het besluit om met een nieuw type 
schip te opereren, een groot aantal facto
ren op en rijtje worden gezet, waarbij zeker 
niet in de minste plaats aandacht wordt 
besteed aan reeds opgedane kennis. 
Eigenlijk ontwikkelt zich de trend naar gro
tere schepen als een zeer geleidelijke 
gang, niet als een enorme sprong, zoals 
Verolme ons vraagt te doen -  van de hui
dige maximumcapaciteit van de gastan
kers rond de 125.000 m3 naar een bijna 
driemaal zo grote capaciteit.
Zou het niet eerder zo zijn, dat de opkomst 
van de zeer grote tanker afhankelijk is van

de vraag in hoeverre de bestaande types 
economisch in de vaart blijven? Daarbij is 
het uitgangspunt, dat de voordelen van 
schaalvergroting niet altijd zo evident zijn: 
in de tankvaart bijvoorbeeld is dit facet na 
de oliecrisis losgelaten, in de droge mas- 
savaart (kolen, erts, graan) is de opgang nu 
zo geleidelijk geworden, dat er nagenoeg 
sprake is van een langdurige afplatting 
rond de 220/250.000 dwt. In de 
volcontainer-sector is de ontwikkeling bij 
de derde generatie blijven steken.
Dat wil niet zeggen, dat de gastanker toch 
niet de sprong naar de „grotere grootte’’ 
zou kunnen maken, maar nogmaals: aan 
de beslissing om tot de eerste tien of twintig 
rederijen te behoren, die met dergelijke 
schepen gaan werken, zal heel wat vooraf 
gaan, niet in de minste plaats omdat het 
hier om zéér dure gespecialiseerde sche
pen gaat, waaromheen bovendien een 
veelheid van nautische factoren -  en ook 
factoren die met de veiligheid te maken 
hebben -  speelt. Met de onzekerheid van 
vertragingen in de voorziening van de no
dige faciliteiten blijft het LNG-vervoer 
vooralsnog een labiele aangelegenheid, 
die open staat voor reeksen van invloeden 
van zowel louter economische als meer 
emotionele aard.

De. J.

De Eemshaven zag er in de beginfase zo uit. Erg veel is er nog niet bijgekomen. Zal nu 
ook de LNG-terminal niet doorgaan?

RAPPORT ’COMMISSIE VEROLME TANKER’
De Commissie Verolme Tanker' heeft haar rapport 'Beoordeling 
van de merites en perspectieven van het Verolme -  LNG -  tanker -  
ontwerp' aan de Minister van Economische Zaken, drs. G. M. V. 
van Aardenne, aangeboden. Op grond van de bevindingen van dit 
rapport zal de regering te zijner tijd een standpunt formuleren. 
De ’Commissie Verolme Tanker’ werd op 1 november 1979 geïn
stalleerd. Instelling van de Commissie geschiedde op initiatief van 
de toenmalige Directeur-Generaal van Industrie van het Ministerie 
van Economische Zaken, de heer J. A. M. Molkenboer. De Com
missie kreeg tot taak het Ministerie te adviseren over de status van 
een door de Naval Development Company 'Rotterdam' B.V. ont
wikkelde LNG-tanker.
De heer K. Fibbe werd bereid gevonden het voorzitterschap op 
zich te nemen. Tot leden werden benoemd Ir. G. A. Bakker (Neder
lands Maritiem Instituut), mr. H. Bosma (Economische Zaken), 
drs. A. G. Egressy (Economische Zaken), prof. dr. irC. Gallin (T.H. 
Delft), ir. M. L. C. van Heeswijk (Shell), ir. C. Klaassen (Gasunie).

De Commissie werd in haar werkzaamheden bijgestaan door mr. 
drs. C. W. M. Dessens (Economische Zaken).

Samenvatting van de bevindingen van de commissie
De Commissie heeft de door Naval Project Development Com
pany Rotterdam ter beschikking gestelde documenten bestudeerd 
en kennis genomen van de mondelinge toelichting daarop en van 
onderzoekingen door o.a. het TNO, het Nederlands Scheeps
bouwkundig Proefstation, het Nederlands Maritiem Instituut, 
Lloyd’s Register of Shipping te Londen en het Amerikaanse con
sultants bureau Arthur D. Little. Op grond hiervan heeft de Com
missie geconstateerd dat het Verolme-LNG-tanker-ontwerp zo
wel een aantal voordelen als een aantal nadelen in zich bergt. 
De Verolme-LNG-tanker waarborgt ondermeer een grote veilig
heid bij het vervoer en de aanlanding van LNG. De Commissie ziet 
de, ten opzichte van de bestaande tankertypes, grotere veiligheid 
van de Verolme-tanker op zich reeds ais een belangrijk voordeel.
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Verder is naar alle waarschijnlijkheid de bouw en ingebruikname 
van een Verolme-LNG-tanker met een inhoudsmaat van rond
300.000 m3 uitvoerbaar, terwijl bij de bestaande LNG-tankertypes 
ingeval van het bouwen van een tanker met een belangrijk grotere 
inhoudsmaat dan 135.000 m3 moeilijkheden worden voorzien, die 
de nodige twijfels oproepen ten aanzien van de haalbaarheid 
daarvan.
De Commissie heeft geconstateerd dat bij het vervoer van LNG 
over lange afstand een aanmerkelijke vervoerskosten-reductie 
bereikbaar is door schaalvergroting van de LNG-tankermaat, zo
dat ook de goede mogelijkheid daartoe bij het Verolme-LNG- 
tankertype, als een wezenlijk voordeel kan worden aangemerkt. 
Tegenover de twee belangrijkste voordelen-grotere veiligheid en 
goede schaalvergrotingsmogelijkheden -  staat als voornaamste 
nadeel de ongeveer 10% hogere LNG-vervoerskosten bij het 
gebruik van een Verolme-LNG-tanker met een inhoudsmaat van
135.000 m3.
De Commissie sluit echter niet uit dat door intensieve studie bij de 
verdere uitwerking van het ontwerp tenminste een deel van de 
kostenverhogende effecten verminderd kunnen worden.
Na afweging van alle overige geconstateerde vóór- en nadelen is 
de Commissie tot de conclusie gekomen dat het ontwerp vol
doende mérites bezit om te worden aangemerkt als een goed en 
waardevot basisontwerp.
Ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling op de LNG- 
tankerbouwmarkt heeft de Commissie geconstateerd dat redelij
kenwijs mag worden verwacht dat het LNG-vervoersaanbod, spe
ciaal in de tweede helft van de tachtiger jaren en nè 1990, aanmer
kelijk zal toenemen, terwijl eveneens verwacht mag worden dat 
het LNG-zeetransport nog geruime tijd na het jaar 2000 zal voort
duren. Op grond van deze constatering concludeert de Commissie 
dat ondanks het thans bestaand LNG-tankeroverschot, er op mid
dellange en lange termijn redelijk uitzicht is op een toenemende en 
redelijk lang aanhoudende vraag naar LNG-tankers.
De lange afstanden waarover een groot deel van het toekomstige 
LNG-aanbod vervoerd zal moeten worden en de mate van ver
voerskostenreductie, welke bereikbaar is door het inzetten bij het 
LNG-vervoer over lange afstanden van aanmerkelijk grotere dan 
de thans in de vaart zijnde LNG-tankers, rechtvaardigen naar het 
oordeel van de Commissie de verwachting dat een reeds gecon
stateerd streven naar schaalvergroting in de LNG-tankervaart, zal 
aanhouden.
Zich baserend op bovengenoemde constateringen ten aanzien 
van de mérites van de Verolme-tanker en de te verwachten ont
wikkelingen op de LNG-tankermarkt acht de Commissie het rede
lijk aannemelijk dat de Verolme-LNG-tanker in de tweede helft van 
de tachtiger jaren verkoopkansen krijgt. De Commissie is verder 
van oordeel dat de geschetste marktkansen perspectieven bieden 
voor een aantal sectoren van de Nederlandse industrie.
Voor de thans zozeer aangeslagen Nederlandse grote scheeps- 
bouwindustrie betekent het kunnen beschikken over de exclusieve 
bouwrechten van een technisch hoogwaardig scheepsbouwpro- 
dukt, hetwelk met de thans nog beschikbare faciliteiten en kennis 
in Nederland gebouwd kan worden, een verruiming van de kans op 
een toekomstig herstel. Daarmee geeft de Commissie tevens te 
kennen, mede op grond van enige verwachtingen die zij koestert 
ten aanzien van de toekomstige vraag naar grote, technisch 
hoogwaardige kolentransportschepen, herstel van de Neder
landse grote scheepsbouwindustrie niet geheel te willen uitsluiten. 
Verder heeft de Commissie geconstateerd dat de produktie van de 
Verolme-LNG-tanker goed deelbaar is in de produktie van het 
casco, de voortstuwing, de (fabrieksmatige) aanmaak van de alu
minium LNG-containers en delen van de ondersteuning daarvan. 
Containers en ondersteuning vormen tezamen een belangrijk deel 
van de kostprijs van de gehele tanker. Daarmee biedt het 
Verolme-LNG-tanker-ontwerp, ook zal zou onverhoopt het casco 
niet meer in Nederland gebouwd kunnen worden, goede perspec
tieven voor de Nederlandse aluminium industrie, die naar de 
Commissie is gebleken, in staat moet worden geacht de hier

bedoelde onderdelen te produceren. Naar het oordeel van de 
Commissie houdt dit tevens in dat het Verolme-LNG-tanker- 
ontwerp voor Nederland, als toekomstig LNG-importerend land, 
een van de schaarse mogelijkheden opent, betrokken te geraken 
bij de bouw van LNG-tankers, ook al zou een herstel van de grote 
scheepsbouwindustrie uitblijven.
Gelet op de in het voorafgaande weergegeven constateringen en 
mede gebaseerd op de in de verdere hoofdstukken van dit rapport 
nader omschreven overwegingen, acht de Commissie het van 
belang dat het Verolme-LNG-tanker-ontwerp voor de Neder
landse industrie behouden blijft.

Aanbevelingen
Op grond van de in het voorgaande hoofdstuk weergegeven con
clusies beveelt de Commissie aan:
-  te bevorderen dat het Verolme-LNG-tanker-ontwerp voor Ne

derland behouden blijft en volledig wordt uitgewerkt en zo moge
lijk de produktie van een prototype binnen Nederland te be
werkstelligen.

-  er zorg voor te dragen, dat het contractrijp maken van het 
ontwerp wordt uitgevoerd door een daartoe geschikt Neder
landse organisatie.

-  al die stappen te ondernemen die nodig zijn om zo mogelijk het 
totale ontwerp of, zo dit niet mogelijk blijkt, de belangrijkste 
onderdelen daarvan, te beschermen tegen namaak door buiten
landse industrieën.

-  waar mogelijk kansen te scheppen en activiteiten te ondersteu
nen die kunnen leiden tot commerciële exploitatie van het ont
werp waarbij de daadwerkelijke bouw van Verolme-LNG- 
tankers en van het LNG-containment systeem daarvan binnen 
Nederland voorop zal moeten staan.

De hierboven weergegeven aanbevelingen zijn mede ingegeven 
door de volgende overwegingen.
-  Naar het oordeel van de Commissie geldt speciaal voor een 

LNG-tanker dat deze alleen 'verkoopbaar' is, op basis van een 
contractrijp ontwerp. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor het 
LNG-containment-systeem.

-  Met de bouw van een prototype zal bij potentiële gegadigden de 
drempelvrees worden weggenomen welke in feite elk nieuw 
ontwerp oproept. De marktkansen zouden daarmee aanmerke
lijk verbeterd worden.

Voor het uitwerken van het ontwerp heeft de Commissie een 
ontwikkelingsprogramma opgesteld waarvan de kosten voor het 
uitvoeren door de Commissie worden geschat op ƒ 5 miljoen. 
De benodigde tijd voor de uitvoering wordt geschat op minimaal 
één en maximaal twee jaar.
Op grond van de navolgende overwegingen ziet de Commissie het 
uitvoeren van het ontwikkelingsprogramma, zelfs los van de hier
boven weergegeven noodzaak voor de verkoopbaarheid van het 
ontwerp, als bijzonder waardevol.
-  Met het uitvoeren van de studie wordt een hoeveelheid kennis 

ten behoeve van de LNG-tankerbouw en het LNG-zeetransport 
gecultiveerd, die voor Nederland, als toekomstig LNG- 
importerend land, van grote waarde is.

-  Het uitvoeren van deze studie biedt tevens de mogelijkheid de 
bestaande 'grote-scheepsbouw-kennis' nog geruime tijd te be
houden, hetgeen een voorwaarde is voor een eventueel herstel 
van deze scheepsbouwtak.

-  Met het uitvoeren van de studie wordt één van de schaarse 
mogelijkheden ingevuld om binnen Nederland te participeren in 
het toekomstige wereld-LNG-gebeuren.

-  Behalve voor de maritieme industrie bevat het ontwikkelings
programma een aantal innovatie-elementen voor de aluminium 
industrie maar ook voor de instrumenten-, apparaten en andere 
toeleverende industrieën.

-  Indien het ontwikkelingsprogramma wordt uitgevoerd in een 
goed opgezet samenwerkingsverband tussen onderzoekinstel
lingen en het bedrijfsleven komt daarmee een veelzijdig- en 
innovatiegericht researchproject op gang.
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De zuiger-verbrandingsmotor en de eerste hoofdwet van de thermodynamica

door: Prof. dr. ir. E. van den Pol, 
kapite in  te r zee van de techn ische d ienst*)

1. Inleiding
Reeds eerder heeft deze schrijver aandacht geschonken aan en
kele facetten van een zijns inziens bestaande discrepantie in het 
motoren-onderwijs, zie (1).
Het is nl. de persoonlijke ervaring dat bij de (thermodynamische) 
inleiding, voorafgaande aan de eigenlijke behandeling van zuiger- 
verbrandingsmotoren, vaak onvoldoende c.q. onvolledig van een 
aantal thermodynamische begrippen gebruik wordt gemaakt.
Zo wordt weliswaar veelvuldig het werkelijke kringproces in een 
dieselmotor benaderd door het Seiliger-vergelijkingsproces op 
basis van het thermodynamische "gesloten”  systeem, maar hier
bij wordt dan voorbij gegaan aan het in- en uitlaat(sub)proces en 
de brandstofinspuiting, die juist beschouwingen op basis van een 
"open” systeem noodzakelijk maken.
Hierdoor wordt -  althans naar de mening van deze auteur -  
een aantrekkelijke mogelijkheid onbenut gelaten om het basisvak 
"thermodynamica”  efficiënter, maar ook logischer te exploiteren 
als het erom gaat om vooral de fysische achtergronden van de 
processen in een verbrandingsmotor te belichten. [Een modern 
boek waarvoor deze kritiek niet geldt is het recente werk van 
Benson & Whitehouse (8)].

Fig. 1a Gas opgesloten in vat

2. Het "gesloten” systeem
Een zg. "gesloten”  systeem onderscheidt zich van een "open” 
systeem, doordat het eerste, in tegenstelling met het tweede, 
geen massatransport over de systeemgrens kent.
Het eenvoudigste "gesloten”  systeem is in fig. 1a afgebeeld, 
hierbij worden onvervormbare wanden verondersteld, derhalve 
blijft de systeembegrenzing op zijn plaats (star).
De energie in de vorm van warmte aan het systeem toegevoerd 
dient alleen tot toename van energie-inhoud.
Voor dit systeem is te schrijven:

dQ = dE = dU (2 .1 .) dQ
Fig. 1b Gas opgesloten in cilinder-zuigerensemble

Een iets ingewikkelder systeem is in fig 1 b afgebeeld, ingewikkel
der, omdat de systeembegrenzing kan uitdijen c.q. inkrimpen.
De energie in de vorm van warmte aan dit systeem toegevoerd, 
kan zowel een toename in inwendige energie van het gas, als een 
hoeveelheid expansie-arbeid (=  vormveranderingsarbeid) door 
het gas te verrichten, veroorzaken:

dQ = dU -d W  (2.2.)

T.a.v. het in fig. 1b afgebeelde systeem kan ook de in fig. 1c ge
schetste situatie voorkomen: naast de aan het systeem toege
voerde energie in de vorm van warmte wordt tevens energie in 
de vorm van arbeid toegevoerd.
Wordt hieronder verder in de energiebalans (= Eerste hoofdwet) 
de toegevoerde (c.q. afgevoerde) energie uitsluitend in het linker- 
lid opgenomen, dan kan geschreven worden:

dQ + dW = dU (2.3.)
Wordt vervolgens aangenomen dat e.e.a. op reversibele wijze, 
zie (2), geschiedt dan t.a.v. (2.3.):

dQ -  PdV = dü (2.4.)

N.B.: Het minteken is nodig omdat de moderne tekenconventie 
voorschrijft dat toegevoerde energiestromen positief worden ge
rekend. De volumeverandering dV is echter bij een compressie 
een volume-afname, derhalve dient PdV van een minteken te 
worden voorzien om deze term positief te maken.

gas

. .I_________
? / / / / / / / .

,—PndV

s y s te e m g re n s

dW

 II

dQ
Fig. 1c Gas, zowel opgesloten in cil.-zuigerensemble, waaraan 

zowel warmte wordt toegevoerd als waarop arbeid 
wordt uitgeoefend

Wordt de rond fig. 1 c beschreven situatie betrokken op de zuiger- 
verbrandingsmotor dan zou opgemerkt kunnen worden, dat er in 
het voorgaande weliswaar over expansie- of beter vormverande-

*) Docent "scheepswerktuigkunde”  Koninklijk instituut voor de marine en 
buitengewoon hoogleraar "Verbrandingsmotoren" TH-Delft.
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ringsarbeid van het systeem gesproken wordt, maar dat voor een 
technicus vooral die arbeid van interesse is die aan een machine
onderdeel te beschikking wordt gesteld om ermede een (nuttige) 
last te verplaatsen of in beweging te brengen.
Deze laatste arbeid wordt hier ’nuttige’ of 'technische' arbeid ge
noemd**).
Nu is in de thermodynamica het begrip 'arbeid' aan de mechanica 
ontleend op basis van 'arbeid = kracht maal weg’.
Op grond hiervan immers ontstaat bij reversibele processen de 
term PdV, zie (2.4.), voor de vormveranderingsarbeid.
Toch moet het aldus ingevoerde arbeidsbegrip als onvolledig 
worden gekwalificeerd, immers het begrip 'arbeid' is in de ma- 
chanica gegrondvest op een systeem of lichaam dat in zijn geheel 
een convectieve beweging onder invloed van een krachtveld vol
voert.
De vraag is dan ook gerechtvaardigd wat dan eigenlijk beweegt 
in de fig. 1b en fig. 1c afgebeelde situatie als voor het systeem 
in kwestie genoteerd wordt:

dW = -PdV (2.5.)
Immers deze vormveranderingsarbeid voldoet zeker niet aan het 
kriterium dat deze ontstaat door een convectieve beweging van 
het systeem als geheel!
Deze vormveranderingsarbeid is echter niet een convectieve 
doch een deformatieve arbeid.
Het enige in fig. 1b en fig. 1c dat mogelijk beweegt is de zuiger. 
Men zou daarbij -  denk voor het gemak aan een expansie -  
in (2.5.) twee componenten kunnen onderscheiden:

-PdV = d W ,-P 0dV (2.6.)
De laatste term in het rechterlid stelt de hoeveelheid arbeid voor, 
die voor een expansie tegen de omringende atmosfeer (met druk 
P0) in is vereist en derhalve aan de omgeving noodgedwongen 
moet worden afgestaan.
Voor de 'nuttige' of 'technische' arbeid blijft dan over:

dW, = -PdV + P0dV =  -(P  -  P0) dV (2.7.)
Men zou Wt -  op basis van (2.6.) -  ook wel de convectieve com
ponent van de deformatie-arbeid kunnen noemen, immers de
eerste vertegenwoordigt de hoeveelheid arbeid die aan de (bewe
gende) zuiger ter beschikking wordt gesteld voor één of andere 
nuttige arbeidsprestatie.
Opgemerkt dient te worden dat wanneer het bovenbeschouwde 
systeem -  i.p.v. een expansie -  een compressie ondergaat de 
laatste term in het rechterlid van (2.6.) automatisch door de om
geving geleverd wordt.
Uite.e.a. mag dan tevens duidelijk worden dat bij een kringproces 
de invloed van de omringende atmosfeer wegvalt en dat dan de 
nuttige of technische arbeid gelijk is aan de vormveranderings
arbeid en derhalve voorgesteld wordt door de grootte van het 
oppervlak, ingesloten door de (gesloten) kromme van doorlopen 
opeenvolgende toestanden in het druk-volumediagram.

3. Het 'open' systeem
T.a.v. het in fig. 2 afgebeelde 'open' systeem luidt de Eerste 
hoofdwet (=  energiebalans):

c 2
dQ + dW, + [ { (u + pv + ^  + gz) dM}i -

ingestroomde energie 

{ (u + pv + |  + gz) dM }u] =dE

uitgestroomde energie (3.1.)

[Zie voor een beschouwing t.a.v. (3.1.) het uitmuntende boek 
van Baehr (2)].
**) In de meeste studieboeken wordt de benaming 'technische arbeid’ 
slechts in relatie met roterende stromingsmachines (= 'open’ systemen) 
gebruikt.

Merk op dat gezien de starre systeembegrenzing van het in fig. 2 
afgebeelde systeem aldaar slechts technische of nuttige arbeid 
mogelijk is!
Indien hoogteverschillen geen rol spelen kan onder invoering van 
het begrip 'totale' of 'stagnatie' enthalpie voor (3.1.) geschreven 
worden:

dQ + dW, + hi* dM| -  hu* dMu = dE (3.2.)

Fig. 3 'Seiliger' geïdealiseerd diesel-proces aangevuld met 
'zwak-veer’-gedeelte (4-takt)
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4. Een gesloten/open’ systeem (de zuiger-verbrandings- 
motor)

Zoals reeds in de inleiding is betoogd is t.a.v. zuiger-verbran- 
dingsmotoren de Eerste hoofdwet nodig in een vorm die een 
hybridisatie van het 'gesloten’ en het 'open' systeem is.
In fig. 3 is een Seiliger-interpretatie afgebeeld van het proces van 
een viertakt dieselmotor met drukvulling.
Voor het zg. 'zwakveer-gedeelte' van dit proces, bestaande uit 
die subprocessen gedurende welke in- en/of uitlaatklep(pen) 
open staan alsmede t.a.v. de brandstofinspuiting van het 'niet- 
zwakveer-gedeelte’, is er sprake van massatransport over de 
systeemgrens, zie fig. 4, en dient derhalve de Eerste hoofdwet op 
basis van het 'open' systeem geïnterpreteerd te worden:

dQ -  PciidVcii + hi* dM, -  hu* dM, + hb* dMb =

= d [Mcll Uoii + ƒ ’/2C2pdV] (4.1.)
Veil

Het rechterlid -  de energie-inhoud voorstellende -  wordt opge
bouwd gedacht uit twee termen. De eerste representeert de mo
mentaan aanwezige inwendige energie op basis van de tempe
ratuur ('ideaal' gas!). De tweede de kinetische energie van het 
gas op 'mechanische' wijze verkregen, o.a. door de wijze waarop 
de lucht in de cilinder wordt gebracht alsmede door de beweging 
van de zuiger.
Tijdens de brandstofinspuiting geldt: dMb >  o ; dM| = dMu = o. 
T.a.v. 'zwakveer-gedeelte’ geldt:

dMb = o ; dM| >  o en/of dMu >  o

Voor het rechterlid van (4.1.) kan geschreven worden:

d [MoiiUcu + ƒ 1/2 c2pdV] = uci|dMC|i + Mci|ducl| +
Ven

+ d ƒ '/2c2pdV (4.2.)
Ven

De nuttige (of technische) arbeid wordt weer gevonden d.m.v. 
(2.7.):

dW, = -PclldVcH + PodVeii (4.3.)

De hier in te vullen term -P ci|dVcn (= de 'geïndiceerde' arbeid) 
kan worden gevonden m.b.v. (4.1.) en (4.2.): geïndiceerde arbeid 
omdat bij sommatie over een gehele proces-cyclus (kringproces) 
de bijdrage van de term P0dVcn -  zoals eerder is betoogd -  
wegvalt.

Voor het resterende gedeelte van het Seiliger-proces geldt de 
'gesloten' systeembenadering:

dQ -  PclldVcjl = d [Mcllucil + ƒ ’/2C2PdV] (4.4.)
V Cil

Omdat de in de cilinder ingesloten massa niet verandert geldt 
bijgevolg hier voor het rechterlid:

d [Mci,ucl, + ƒ V2C2pdV] = MddUtf + d ƒ Vkc*pdV (4.5.) 
Veil VCj|

De nuttige of technische arbeid wordt meer m.b.v. (2.7.) gevon
den, waarbij —PCiidVcj| aan (4.4.) en (4.5.) ontleend wordt.

5. Het snelheidsveld in de cilinder
Met toevoeging van de term ƒ '/2C2pdV in zowel (4.1.) als (4.4.)

Veil

wordt de kinetische energie van het gas aanwezig in de cilinder- 
ruimte in rekening gebracht.

Daar de grootte van deze kinetische energie in het algemeen een 
funktie kan zijn van de plaats in de cilinderruimte en de krukhoek 
is het kunnen meten en/of berekenen van deze term noodzakelijk 
en derhalve van grote interesse voor zowel de warmte-overdracht 
als voor een optimalisatie van de verbranding.
Het probleem rond de term ƒ 1/2C2pdV vereenvoudigt zich iets

Veil

als voor het gebeuren in de cilinder geschreven kan worden:

Va ƒ c2pdV = Vï }  ( -)2 (i^pdV) = 1/2 ƒ tt)2dl (5.1.)
Vcii VCj| VCj|

Blijkbaar is er dan sprake van een rotatie van de cilinderinhoud
om de hartlijn van de cilinder.

Is bovendien co ~  constant (v.w.b. plaats) dan wordt (5.1.):
1/a ƒ t<j2dl = Vioj2\ (5.2.)

Veil

Hierin is I het polaire massatraagheidsmoment van de gasmassa 
in de cilinder boven de zuiger; uitdrukking (5.2.) geeft aan dat 
het gas als een star lichaam ('solid body’) roteert met een con
stante hoeksnelheid, die alleen nog een funktie van de tijd (kruk
hoek) is.
Bij tweetakt-motoren kan zo’n rotatie van de (spoel-) lucht ont
staan door een tangentiële component van de snelheidsvector 
waarmede de lucht door de spoelpoorten de cilinder ninnenkomt. 
Deze richting is te beïnvloeden door de stand en de geometrie 
van de spoelpoorten.
Bij viertakt dieselmotoren kan vooral de excentrische plaatsing 
van de inlaatkleppen alsmede de vorm van het inlaatbochtstuk,

v e r s t u i v e r

I 
I

Fig. 4 De zuiger-verbrandingsmotor als 'gesloten/open' systeem
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dat direkt aan de inlaatkleppen voorafgaat, oorzaak zijn van het Tenslotte mag nog opgemerkt worden dat de vergelijkingen (4.1.)
ontstaan van zulk een rotatie ('swirl'), die door de opvolgende en (4.4.) tot de basisvergelijkingen behoren bij de procesbeschrij-
compressie bovendien aanzienlijk versterkt kan worden. Zie hier- vingen in cilinder, inlaat- en afvoergassenreceiver.
voor de publikaties van o.a. ürlaub (3), Dent & Derham (4), die Deze vergelijkingen vormen bij de zg. vul - en 'leeg-methode
bovendien door de Japanse onderzoekingen van Ohigashi en zelfs de kern van de procesbeschrijving, zie hiervoor o.a. Woschni
medewerkers (5) extra accent hebben gekregen. (6) of Ryti (7).

g e b r u ik t e  s y m b o l e n
c = gassnelheid [ms“1]
E = hoeveelheid energie [J]
g = versnelling zwaartekracht [ms-2]
h* = totale of stagnatie-enthalpie per kg gas [J.kg_1]
I = polair massatraagheidsmoment [kg.m2]
M = hoeveelheid massa [kg]
P = gasdruk [N .rrf2]
P = gasdruk van een kg gas 
Q = hoeveelheid warmte [J]
U = hoeveelheid inwendige energie [J] 
u = hoeveelheid inwendige energie per kg gas [J.kg-1] 
V = volume [m3] 
v = volume per kg gas [m3 kg*']
W = hoeveelheid arbeid [n.m] 
z = hoogteverschil t.o.v. een referentieniveau [m] 
p = soortelijke massa [kg.m-3]
(o = hoeksnelheid [s_1]

Indice’s:
b = brandstof 
cil = cilinder 
e = effectief 
f = wrijving of frictie 
i = /'nlaat 
o = omgeving 
t = technische (arbeid) 
u = uitlaat
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TH Delft vreest gevolgen van bezuinigingen bij onderwijs

door dr. ir. K. J. Saurwalt

De Nederlandse overheid ziet zich genoodzaakt op allerlei gebieden te bezuinigen en 
velen zijn het daar, gezien de toestand van 's Rijks schatkist, geheel mee eens. Ook is 
men het eens dat bij een groot aantal overheidsinstellingen bezuinigd moet worden en 
dat men daarom bepaalde taken maar niet meer moet uitvoeren.
Algemeen kan men daarbij vernemen dat men vooral op het kostbare hoger onderwijs 
dient te bezuinigen, waarbij men steeds vergeet te vermelden wat dit voor de toekomst 
betekent.

Men vergeet lichtvaardig welk een grote zeer ongewenste effecten een te ver doorge
voerde bezuiniging wel op lange termijn moet hebben. Het is duidelijk dat niemand zich 
gaarne onder behandeling van een door allerlei bezuinigingen niet optimaal opgeleide 
arts zal stellen. Op dit moment dreigt echter te worden vergeten dat dit t.a.v. het 
bedrijfsleven en de ingenieursopleidingen in ons land ook op gaat. Een ingenieursoplei
ding die door allerlei bezuinigingsmaatregelen de huidige snelle ontwikkeling van de 
techniek in omvang en diepgang niet kan volgen, kan geen ingenieurs op wereldniveau 
opleiden. Hetgeen tot gevolg zal hebben dat in de komende jaren de werkgelegenheid in 
ons land nog verder af zal nemen doordat men in ons land technisch en wetenschappe
lijk steeds verder achterop zal raken.

Meer studenten
Het College van Bestuur van de Techni
sche Hogeschool Delft heeft de minister 
van onderwijs en wetenschap in een schrij
ven zijn bezwaren tegen de voorgenomen 
afbouw van het technisch wetenschappe
lijk onderwijs kenbaar gemaakt. In de pe
riode ’75-'80 nam het personeelsbestand 
met 4,6% af, terwijl het studentenaantal 
met 11 % toenam. Dit betekende dat men 
minder onderzoekactiviteiten ter hand kon 
nemen en dat men de begeleiding van stu
denten minder intensief moest laten zijn. 
Nu de bewindsman daar bovenop voor de 
komende jaren nog eens een bezuiniging 
in de orde van grootte van een afstoting 
van 475 personeelsplaatsen -  11 % van 
het huidige bestand van rond de 4200 
p laatsen-w il zien, achtte men zich, gezien 
de verantwoordelijkheid voor het onderwijs 
en onderzoek, wel genoodzaakt bezwaar 
aan te tekenen. Geen wonder want de 
voorgestelde bezuiniging komt, om de ge
dachten te bepalen, overeen met b.v. het 
opheffen van een grote afdeling zoals de 
afdeling der Civiele Techniek. Bezuinigin
gen van een orde van grootte die men en
kele jaren geleden hoogst ongewenst en 
nu wel gewenst acht. Bezuinigingen die 
hun oorzaak vinden in de huidige onder
waardering van het Wetenschappelijk On
derwijs in ons land.

Overwaardering
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond een 
explosieve toename van het aantal jonge 
mensen dat wetenschappelijk onderwijs 
wilde ontvangen. Wanneer de vooroplei
ding daartoe maar enigszins het recht gaf 
wenste men hoger onderwijs. Onder maat
schappelijke druk werd via de politieke we

gen de weg naar het hoger onderwijs 
geopend en effende men met een nieuwe 
onderwijswetgeving de gewenste weg, o.a. 
via de mogelijkheden van een tweede kans 
en met behulp van een intensieve begelei
ding van de studenten. Het opengaan van 
alle schooldeuren voor iedereen juichte 
men toe en nog steeds is men bezig meer 
opleidingsmogelijkheden te creëren en 
haast iedereen aan te zetten te leren en te 
blijven leren. Daarbij wordt steeds alles 
'voor iedereen' gedaan en men verwaar
loost daar maar al te vaak bij dat niet ieder
een dezelfde capaciteiten heeft.

Onderwaardering
Toch is bij dit alles steeds ook een andere 
gedachtengang aanwezig geweest waarbij 
men, uitgaande van de vooronderstelling 
dat universitair opgeleiden een bevoor
rechte elite vormden, stelde dat men voor 
het hoger onderwijs zelf maar diende te 
betalen. Men diende voor de studie, óf di
rect zelf, óf achteraf, door het aflossen van 
een renteloos voorschot te betalen. Ande
ren wilden de wetenschappelijke titels af
schaffen en bestreden deze alsof het om 
erfelijke adellijke titels ging in plaats van 
bewijzen van kunnen en goed gedrag. Vele 
hoogleraren, deskundigen en weten
schappers werden het mikpunt van allerlei 
kritische beschouwingen van de hand van 
allerlei soms weinig ontwikkelde leken. Iets 
wat nog versterkt werd, toen de studenten 
rond 1968 zeer gerichte kritiek, ja helaas 
terechte kritiek, op de verouderde autori
taire structuren van het wetenschappelijk 
onderwijs naar voren brachten. Daarbij 
kwam de politiek goed gehanteerde ge
dachte dat wetenschappelijk onderwijs 
duur is goed van pas.

Het argument 'duur' ging vooral in de dis
cussies een rol spelen, toen de explosieve 
toename van het aantal studenten met de 
daarbij noodzakelijke uitbreiding van ge
bouwen, installaties en toename van het 
personeel getalsargumenten leverde. La
ter werd daarbij ook het begrip 'werkloze 
academici’ gehanteerd en verschenen er 
allerlei publikaties met opgaven van het 
aantal werkloze academici waar overigens 
heel wat op af te dingen viel. Het werkloos- 
heidsmotief leverde politici de mogelijkheid 
het 'dure' van het wetenschappelijk onder
wijs reliëf te geven.

Duur onderwijs broodnodig
De meeste academici nemen na het afstu
deren op gewone wijze hun plaats in onze 
maatschappij in en zorgen o.a. dat bedrij
ven kunnen voortbestaan en kunnen ex
porteren. Daarnaast leveren zij een niet 
onaanzienlijk deel van de belastinginkom
sten. Bedrijven die te weinig gebruik maak
ten van deze opgeleide krachten kwamen 
internationaal achterop en moesten dit met 
een sluiting of een overname bekopen. 
Ons land heeft op dit moment nog steeds 
goed opgeleide ingenieurs nodig, zoals 
blijkt uit het feit dat ondanks de grote aan
tallen afgestudeerden van een echte werk
loosheid onder ingenieurs geen sprake is. 
Agestudeerden worden vlot door het be
drijfsleven opgenomen en men kan slechts 
concluderen dat het technisch weten
schappelijk onderwijs voor ons land niet 
alleen noodzaak, maar ook nog een ren
dabele investering is.

De Technische Hogeschool in Delft wenst 
ingenieurs op te leiden met een overeen
komstig niveau als dat van de opleidingen 
in het buitenland. Maar helaas wordt men 
op allerlei manieren gedwongen het niveau 
te verlagen. Door de verplichte herstructu
rering moesten de onderwijsprogramma’s 
aanzienlijk besnoeid worden om aan de eis 
van 1700 studie-uren per jaar voor de stu
denten te voldoen. Velen vonden eigenlijk 
2400 uur al te weinig om een internationaal 
erkende ingenieursopleiding in stand te 
houden. Door een nog intensievere bege
leiding van de studenten, dus door een gro
tere inzet van het personeel op het onder
wijsgebied, wordt getracht, ondanks de 
1700 uur, de studenten binnen een rede
lijke termijn te laten afstuderen. Hoewel de 
studieduur officieel 5 jaar bedraagt blijkt de 
gemiddelde studieduur van een goed stu
derende begaafde student rond de 7 jaar te 
liggen.
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Nauwelijks was het nieuwe studiepro
gramma volgens de herstructureringsge- 
dachte rond, of de nieuwe minister kwam 
met voorstellen van een nieuwe twee 
fasen-structuur. Alle onderwijsprogram
ma’s moeten weer veranderd worden en 
de kern van de opleiding dient maar vier 
studiejaren te vergen. Slechts een beperkt 
gedeelte van de studenten, in enkele nader 
te bepalen niet technische studierichtin
gen, zouden 6 jaar kunnen studeren. Geen 
wonder dat de Technische Hogescholen 
gezamenlijk stelden dat een vierjarige in
genieursopleiding een onverantwoorde
lijke verlaging van het niveau betekent, een 
verlaging van niveau die de bestaande er
kenning van het ingenieursdiploma op in
ternationaal niveau geheel verloren doet 
gaan.

Gebrek aan realiteitszin
Van de Technische Hogescholen wordt 
verwacht dat men een groter percentage 
dan tot op heden het geval was, door een 
betere begeleiding, kan laten slagen. Ver
der verwacht men een handhaving van de 
kwaliteit van de opleiding, ondanks dat de 
studieduur moet worden teruggebracht tot 
maximaal vijf jaar. Daarnaast dient nog een 
aanzienlijke bijdrage aan de innovatie van 
bedrijven geleverd te worden en dient het 
technisch wetenschappelijk onderzoek, 
voor een veel groter deel dan tot op heden 
het geval is, tot stand te worden gebracht 
via onderzoekopdrachten vanuit het be
drijfsleven.
Dit betekent dat de vakgroepen van de 
Technische Hogescholen gedwongen 
worden actief te trachten onderzoekop
drachten in concurrentie met andere instel
lingen van onderzoek te verwerven en daar

in zekere zin een soort onderzoeksver- 
kooporganisatie voor moeten oprichten. Of 
dit alles al niet ruim voldoende is, wordt 
verwacht dat men post-academisch on
derzoek organiseert, echter zonder dat 
men daarvoor geldmiddelen of extra- 
personeel ter beschikking stelt. En of men 
ook nog even een bijdrage wil leveren aan 
de open universiteit. Daar overheen komt 
dan op dit moment de gewenste verdere 
inkrimping van het personeelsbestand.

Defaitistische houding
Vele bij het wetenschappelijk technisch 
onderwijs betrokkenen voelen dit alles als 
een miskenning van wat zij deden en nu 
trachten te realiseren. Hoger onderwijs en 
onderzoek zijn niet te scheiden. Een goed 
ingenieur moet in zijn opleiding bij grens
verleggend onderzoek betrokken zijn ge
weest, omdat hij naderhand ook in het be
drijfsleven technische barrières zal moeten 
doorbreken om internationaal mee te kun
nen komen.
Een daling van het personeelsbestand 
rond de 25% in 10 jaar is helaas tegenover 
een stijging van het aantal studenten van 
15% komen te staan en de wens de stu
dieduur, wat betreft het aantal studie-uren 
van een student, te halveren. Iedereen 
voelt dat dit geen volwaardige opleiding tot 
gevolg kan hebben. Ja, enkele studenten 
en ouders van studenten vragen zich te
recht af of men studenten wel aan een Ne
derlandse universiteit of hogeschool moet 
laten opleiden wanneer de internationale 
erkenning van de opleiding verdwijnt. Vele 
buitenlandse zuster-instellingen leveren 
wel ingenieurs van goede kwaliteit af, die 
bij het bedrijfsleven zeer gewaardeerd 
worden.

Door de zware onderwijsbelasting van de 
vakgroepen en de vergrote noodzakelijke 
inspanning om contractresearch- 
programma’s te kunnen afsluiten, neemt 
het onderzoek af met alle gevolgen daar
van op het niveau van het onderwijs. Be
gaafde onderzoekers verlaten, wanneer 
het maar even kan, onze universiteiten om 
bij een onderzoeksafdeling van een inter
national echt grensverleggend onderzoek, 
dat goed geheim gehouden wordt, te gaan 
verrichten. Gaarne zou men bedrijven 
welke in problemen verkeren goed te hulp 
komen, maar de onderwijsbelasting laat dit 
dikwijls slechts in zeer beperkte mate toe. 
Het wetenschappelijk technisch onderwijs 
in Nederland en daarmede ook het Neder
lands technisch kunnen had een wereld
faam. Gaat men door met de afbraak van 
de opleiding dan ontstaat een slechte 
naam met alle gevolgen van dien. Boven
dien leert de historie, dat wanneer men 
eenmaal op wetenschappelijk gebied ach
terop geraakt is, men de achterstand prak
tisch niet meer in kan halen. De bedrijven 
blijven wat kwaliteit betreft achter bij de 
buitenlandse en verliezen hun concurren
tiekracht. Men wordt als land afhankelijk 
van het buitenland t.a.v. de geavanceerde 
technologieën.
Kortom, men zakt af naar het niveau van 
een ontwikkelingsland. Is dat nu de bedoe
ling van onze regering en volksvertegen
woordiging? Een goedkope wetenschap
pelijk technische opleiding zal over enkele 
jaren een onherstelbare miskoop blijken te 
wezen, die de goede bedrijven met een 
vertrek naar het buitenland zullen honore
ren.

Ned. Dagblad 8-7-’80

NIEUWE UITGAVE

THE PROCEEDINGS OF GASTECH 79
(Papers presented at the Seventh International Conference on 
LNG and LPG, Gastech 79 together with verbatim discussion and 
a list of participants, etc.)
Published by Gastech Ltd 2, Station Road Rickmansworth, Herts, 
WD3 1QP England.
Cloth-bound, A4 format, 350 pp approx.
Price £ 50.00 inclusive of surface mail

Gastech 79 was held in Houston, Texas from November 13-16; it 
was the Seventh LNG/LPG meeting in the Gastech series and was 
attended by more than 1300 participants from 35 different nations. 
The 'Proceedings of Gestech 79’ is a record of that meeting. 
The Gastech meetings have traditionally given extensive cover
age to LPG matters, as well as LNG, and the Proceedings of these 
Conferences are one of the few reliable sources of current thinking

on the LPG trades. The Panel Session chaired by Dr. Taher and 
moderate by Michael Tusiani of New York brokers Poten & Part
ners, is fully reported in the latest volume and makes fascinating 
reading. The Saudi Arabian contribution for instance, was a major 
public pronouncement on Petromin’s LPG marketing strategies 
and most of the other leading LPG producing countries took the 
opportunity of using the Gastech platform to spell out their marke
ting aims. Lengthy discussion ensued in which manu of the LPG 
traders became involved and the record of these discussions 
alone makes the Gastech 79 Proceedings an invaluable volume. 
Extensive information is included on the other subject areas dis
cussed at the Conference: World Gas Supplies; Transportation 
Technology, Safety Considerations and Offshore Gas Recovery. 
An extensive series of technical papers was presented in one of 
the Workshop sessions and these are also included in the volume. 
The Proceedings of Gastech 79’ is expertly edited and printed.
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J lf NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorlopig programma voor lezingen en evenementen in het seizoen 1980/1981

ADM REPARATIE WERF*
door ir. R. H. Bosman, directeur ADM Am
sterdam
15 okt. (wo) Amsterdam
16 okt. (do) Rotterdam 
21 okt. (di) Groningen

PROJECT SCHIP 80*
25 nov. (di) Delft voor de afdeling Rotter
dam.
27 nov. (do) Groningen
28 nov. (vr) Amsterdam

Onderwerp nader op te geven
16 dec. (di) Groningen

MAN-MOTOREN
Spreker(s) nader op te geven
18 dec. (do) Rotterdam
19 dec. (vr) Amsterdam

NIEUWJAARSBIJEENKOMSTEN
6 jan. (di) Rotterdam
7 jan. (wo) Groningen

DE BERGING VAN DE BETELGEUSE'**
Lezing met film door ing. G. van 
Wijk,adj.-directeur Smit Tak Internationaal 
Bergingsbedrijf B.V.
15 jan. (do) Rotterdam
16 jan. (vr) Amsterdam 
22 jan. (do) Groningen

JAARDINER
14 feb. (za) Rotterdam

BOLNES MOTOREN
Spreker(s) nader op te geven
18 feb. (wo) Amsterdam
19 feb. (do) Rotterdam 
24 feb. (di) Groningen

MARIN Maritieme Research in Neder
land*
door Prof. dr. ir. J. D. van Manen, directeur 
NSP Wageningen en ir. G. A. Bakker, di
recteur NMI, Rotterdam
19 mrt (do) Rotterdam
20 mrt (vr) Amsterdam 
26 mrt (do) Groningen

Verenigingsnieuws

Personalia

Ir. J. ten Hoeve
Ons Junior-lid J. ten Hoeve slaagde bij de 
TH Delft voor het doctoraal examen voor 
Scheepsbouwkundig ingenieur.
Naast onze gelukwensen met dit heuglijke 
feit heten wij hem hartelijk welkom als ge
woon lid van de Vereniging.

Joh. Boele B. Sc.
Na een dienstverband van ruim 40 jaar zal 
de heer Joh. Boele B. Sc. zijn functie van 
directeur van Boele's Scheepswerven en 
Machinefabriek N.V. op 1 oktober a s. neer
leggen.

A. Baljet
Met ingang van 1 september j.l. werd de 
heer A. Baljet bij de Stichting Bijzondere 
Cursussen te Zwijndrecht belast met de 
functie van Hoofd van de afdeling Diagnos
tische Documentatie Ontwikkeling, in op
volging van de heer H. Koelmans, welke op 
die datum in verband met het bereiken van 
de 65-jarige leeftijd werd gepensioneerd.

Direkteur Stoomvaart Mij. Zeeland
Naast de huidige directeur, de heer R. J. 
Lindo is de heer W. F. Hendrikse benoemd 
tot directeur van de Stoomvaart Maat
schappij Zeeland te Hoek van Holland. De 
heer Hendrikse die op 17 september zijn 
functie aanvaardde was tot dusverre werk
zaam bij een grote Engelse scheepvaart
maatschappij, waarbij hij betrokken is ge
weest bij de diverse onderdelen van de 
bedrijfsvoering in Nederland, Engeland en 
op andere continenten.

Det Norske VERITAS appoints new Re
gional Manager for the Netherlands and 
Belgium
As per 1st of September 1980, Mr. L. Iver- 
sen has been appointed as Regional Ma
nager for the Netherlands and Belgium, 
and will thus take over the position from Mr.
S. T. Verle, who has been appointed Head 
of the Field Division Europe, with head
quarters in London.
Mr. Iversen has been head of the depart
ment for Governmental Commissions and 
Classification of Ships in Service at the Det 
norske Veritas Head Office at Oslo.

Onderwerp nader op te geven
23 apr. (do) Rotterdam
24 apr. (vr) Amsterdam 
28 apr. (di) Groningen

Onderwerp nader op te geven**
21 mei (do) Rotterdam

NB: Dit voorlopige programma zal in de 
loop van de komende maanden worden 
aangevuld, ook wijzigingen zijn moge
lijk.
* Lezingen in samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs en het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap 'Wil
liam Froude’.
** Lezingen in samenwerking met het 
Institute of Marine Engineers (Nether
lands Branch).

Tewaterlatingen

Tenax
Op 29 augustus 1980 is met goed gevolg te 
watergelaten de cutterzuiger Tenax’, 
bouwnummer 56 van Scheepswerf 'Har- 
lingen’ B.V. te Harlingen, bestemd voor 
Ballast Transport B.V. te Harlingen: 
Hoofdafmetingen zijn: lengte: 74,80 m, 
breedte: 9,95 m., holte: 4,20 m.
In dit schip worden geïnstalleerd: Een Ge
neral Motors Diesel-type 16V149 met een 
vermogen van 900 pk bij 1800 omw/min. 
en een General Motors, type 4-71 met een 
vermogen van 115 pk bij 1800 omw/min. 
De cutterzuiger wordt gebouwd onder toe
zicht van Bureau Veritas voor de klasse: I 
3/3 E 4* Drague porteuse de déblais, 
Eaux cötières. Dragage è moins de 15 
miles des cötes.

'Stella Castor'
Op 5 september 1980 is met goed gevolg te 
watergelaten de asfalttanker 'Stella Cas
tor’, bouwnummer 399 van B.V. Nieuwe 
Noord Nederlandse Scheepswerven te 
Groningen, bestemd voor Rederij Theo- 
dora B.V. te Rotterdam.
Hoofdafmetingen zijn: lengte: 59,99 m.,
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breedte: 13,50 m., holte: 6,90 m.
In dit schip worden geïnstalleerd 1 Wartsila 
Vasa motor, type 4R32 met een vermogen 
van 11 Kw bij 750 omw/min met Lohman 
Stolter Foht tandwielkast type GWS45-49, 
twee Deutz-motoren type BA6M816 met 
een vermogen van 2 x 275 pk bij 1800 
omw/min. en een Deutz motor type BA6M 
816 met een vermogen van 140 pk.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: 13/3 E 

Transport de produits chimiques (cré- 
osote) Haute mer, Point d’éclair >  60°C.

Proeftochten

Nala
Op 25 juli werd na een geslaagde proef- 
vaartperiode het derde en laatste korvet de 
Nala door RSV overgedragen aan de Am
bassadeur van de Republik Indonesia.
De drie korvetten werden gebouwd bij de 
Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fije- 
noord B.V. te Schiedam.

Technische informatie

Mercedes-Benz motor type OM. 404.A
De 400-serie Dieselmotoren van 
MERCEDES-BENZ is thans uitgebreid 
met het type OM 404 A, de opgeladen ver
sie van de OM 404.
Deze uitgebreide uitvoering was reeds 
enige tijd beschikbaar voor industriële toe
passing maar is nu ook voor de bedrijfs- 
vaart een realiteit geworden; het gaat hier 
om een 12 cilinder V-motor met turbo- 
oplading met een vermogen van 336 kW 
(457 pk) dat wordt bereikt bij 2100 
omw./min. Dit is het continuvermogen, met 
een reserve van 10% overbelasting, d.w.z. 
dat de motor voor intermitterend gebruik 
een vermogen van 370 kW (503 pk) 
bij 2100 omw./min. kan afgeven.
Voor de inbouw in jachten is een vermogen 
van 404 kW (550 pk) bij 2300 omw./min. 
toegestaan.

Uitlaatspruitstukken zowel als turbolader 
zijn watergekoeld, en beide zijn geïnte
greerd in het interne koelwatersysteem. 
Evenals de andere Mercedes-Benz die
sels in de OM 400-serie is het brandstof
verbruik laag, n.l. ca. 217 g/kWh (160 
g/pkh). De afmetingen zijn gering; lengte 
1500 mm, breedte 1250 mm, max. hoogte 
1280 mm, hoogte boven hart krukas 800 
mm.
Binnenkort is door toepassing van een na- 
koeler in het turbosysteem nog een verde
re uitbreiding in het vermogensbereik te 
verwachten.
Meer informatie van: AGAM Motoren BV. 
Goudsesingel 214, 3011 KD Rotterdam, 
tel. 010-137125.

Bovenloopkranen en veiligheid
Hierop valt tegenwoordig wel het accent. 
Men vervaardigt ze in enkel- of dubbellig- 
ger uitvoering. De hijscapaciteit ligt nor
maal tussen de 1 ton en 300 è 400 ton. Ook 
'hang’kranen maken deel uit van het fabri- 
cageprogramma. Speciaal vermelding 
verdient een door het bedrijf toegepaste, 
nieuwe (Morris) proportionele regeling die 
het tegen elkaar aanrijden van twee kranen 
op dezelfde kraanbaan voorkomt. Dit is dus 
een belangrijke beveiligingsmaatregel om 
dergelijke calamiteiten te voorkomen. Het 
woord proportioneel wil hier zeggen dat 
boven loopkranen en dergelijke met een 
hoge rijsnelheid eerder stoppen dan kra
nen die een lagere rijsnelheid hebben. De 
afstand waarbinnen deze regeling werkt 
ligt bij twee kranen op een onderlinge af
stand tussen 2 en 22 mm, afhankelijk van 
de rijsnelheid.
De besproken kranen, hetgeen geldt voor 
de meeste van door dit bedrijf vervaardigde 
produkten, kunnen voor allerlei toepassin
gen en sectoren worden gebouwd. Draad
loze afstandbesturing van de kranen is in 
principe mogelijk, maar men staat niet zo 
achter deze besturing, ondermeer omdat 
de kraanbestuurder het 'eigen contact’ met 
de kraan zou verliezen (beperken), aldus 
functionarissen van Sanders B.V. te En
schede.

Nieuw type elektromotor voor 
scheepsvoortstuwing
Het is te verwachten dat marineschepen 
rond het jaar 2000 voortgestuwd zullen 
kunnen worden door compacte elektromo
toren met een gering aantal hulpinstalla- 
ties. De elektrische voortstuwing biedt vele 
voordelen en komt door de supergeleiding 
meer en meer 'in de picture’. Tot nog toe 
heeft deze voortstuwing weinig toepassing 
gevonden omdat de motoren voor het op
wekken van grote vermogens te omvang
rijk en te zwaar zijn. Bij deze technologie, 
die zich ook uitstekend leent voor zeer 
grote turbo-generatoren van landinstalla- 
ties met een vermogen groter dan 1500 
MW, maakt men gebruik van de omstan
digheid dat bepaalde materialen bij afkoe
ling naar heliumtemperatuur hun elektri
sche weerstand verliezen waardoor onein
dige grote stromen doorgevoerd kunnen 
worden zonder nieuwe energie toe te voe
gen. Een belangrijk gevolg van deze tech
nologie -  waarbij een enorm aantal minis- 
cuul kleine draadjes in een koperbed ver
vlochten worden is dat al het ijzer uit de 
motor kan verdwijnen. De machine kan 
daardoor tot ongeveer een kwart worden 
verkleind. Het betekent ook een aanmerke
lijke gewichtsbesparing. Een voordeel van 
elektrische voortstuwing is dat met een 
schip snel gemanoeuvreerd kan worden. 
De brandstofbesparing is aanzienlijk, ter
wijl de actieradius van het schip erdoor 
wordt vergroot. De elektromotor is boven
dien -  en dat is militair gezien een voordeel

-  stiller. De overgang van stoom naar gas
turbines in de nieuwe schepen leverde al 
ruimtelijk voordeel. Bij de elektrische 
voortstuwing van de toekomst kan de me
chanisch ingewikkelde verstelbare schroef 
vervallen evenals de mechanisch ingewik
kelde tandwielkast. Nadeel is voorlopig 
nog de koeling. De apparatuur hiervoor is 
alleen nog op laboratoriumschaal beschik
baar. Geïnitieerd door de Koninklijke ma
rine wordt de haalbaarheid van toepassing 
van supergeleiding bij de industrie beke
ken. ’De supergeleidende elektromotor is 
nog echte toekomstmuziek’, aldus ir. B. 
van der Ploeg van het Directoraat Mate
rieel Kon. Marine. Wil men in de toekomst-  
eind van deze of het begin van de volgende 
eeuw -  optimaal profijt van de nieuwe 
technologie hebben dan zal volgens hem 
ook het schip erop geconstrueerd moeten 
worden. Dan beginnen beelden uit 'science 
fiction’ verhalen al langzaam werkelijkheid 
te worden en men denkt al gauw aan zeer 
geavanceerde schepen met geringe wa- 
terverplaatsing die als het ware over het 
water vliegen.

Alle Hens 7/80

Amendements and additions to Bureau 
Veritas rules and regulations
Bureau Veritas has just issued the amen
dements and additions No 1 to the 1980 
edition of the Rules and Regulations for the 
Construction and Classification of Steel 
Vessels -  Volume Hull-Engines.
The main changes of these amendments 
and additions No 1 concern automation 
marks, surveys of inert gas installations 
and scantlings of hopper dredgers and 
hopper barges.
The modifications of automation marks 
deal with the conditions for the granting of 
these marks and especially mark PORT, 
and the main modification is the probation
ary period of working which has to be res
pected before classification is confirmed. 
For inert gas installations covered by the 
complementary mark IG, the modification 
concerns the definition of annual and pe
riodical surveys on board oil tankers, 
ore/oil carriers and bulk/oil carriers.
The rewriting of the section dealing with 
hopper dredgers and hopper barges has 
permitted a more precise definition of the 
forces these ships are submitted to during 
carriage and draining off of spoils. Hence, 
regulations of direct calculations have 
been introduced.
Besides, this section presents recommen
dations to improve structure details such as 
offsets, compensations of cut-outs, etc. 
Furthermore, the rewriting of this section 
has made possible a standardization of 
calculations of wave bending moments and 
of section moduli with regulations applying 
for other ships.
Moreover, the definition of the navigation 
notations, other than deep sea, has been 
extended.
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Diversen

NIL-lassymposium 

Actuele aspecten van de lastechniek'
De lastechniek is een zo veelzijdig vakge
bied, dat op een ééndaags symposium 
meestal maar één o< twee thema's aan bod 
kunnen komen. Voor de voordrachten
commissie van het Nederlands Instituut 
voor Lastechniek te 's-Gravenhage, waren 
er deze keer redenen om van die gewoonte 
at te wijken.
De eerste is, dat het erg nuttig is om van tijd 
tot tijd iets te horen over specialisaties die 
buiten het directe eigen werkterrein liggen. 
Dit kan via voordrachten gebeuren maar 
ook door contacten, die tijdens een sympo
sium ongedwongen tot stand kunnen ko
men.
Een tweede reden om voor een brede op
zet te kiezen lag besloten in de wens de 
lezingen te laten verzorgen door oud- 
studenten van één van de steunpilaren van 
het NIL, Prof. Dr. Ir. H. G. Geerlings. Er is 
zelfs met de gedachte gespeeld om het 
lassymposium en de taal enig geweld aan 
te doen, door als titel 'LEERLINGS VAN 
GEERLINGS’ te kiezen. Maar toen dit niet 
nodig bleek om sprekers te lokken, is voor 
een meer ter zake zijnde blikvanger geko
zen.
Hoe dan ook het NIL neemt deze gelegen
heid te baat om aan Geerlings te laten blij
ken dat het bereiken van de leeftijd van 70 
jaar een heuglijke gebeurtenis is maar 
geen reden om niet door te gaan met NIL 
activiteiten.
De voordrachten behandelen problemen 
die tijdens het ontstaan en bestaan van 
gelaste constructies voorkomen, 's- 
Morgens komen de materialen, het las- 
technische verantwoord construeren en de 
produktietechnieken aan de orde.
Na de lunch wordt de aandacht gericht op 
de kwaliteitsbeheersing en hoe te hande
len in geval van schade.

Dit symposium zal worden gehouden op 25 
november 1980 in het Nederlands Con
gresgebouw -  Sweelinckzaal -  Churchill- 
plein 10 te 's-Gravenhage. Nadere infor
maties worden verstrekt door: Nederlands 
Instituut voor Lastechniek, Laan van Meer- 
dervoort 2-B, 2517 AJ Den Haag, tel: 070- 
600937.

Furieade; Maassluis 4 oktober 1980
De Furie, Neerlands enig overgebleven 
stoom zeesleepboot wordt dan weer offi
cieel in gebruik gesteld, na een lange pe
riode van herstellingen. Nieuwe ligplaats: 
aan de kade bij het Nationaal Sleepvaart- 
museum. Dezelfde morgen wordt in het

Nationaal Sleepvaartmuseum een Ber- 
gingstentoonstelling geopend.
De Furie zal in gebruik worden gesteld door 
Hugo Metsers in zijn voormalige rol als 'Jan 
Wandelaar', schipper van de Furie in de 
t.v.serie. De Furie zal daarna een proef
vaart houden, vergezeld van een volgschip 
met genodigden. Verder zal er op het par
keerterrein naast het Museum een 'Mari
tieme Markt' worden gehouden. Hiervoor 
wordt o.a. een tent geplaatst van 250 vier
kante meter en zullen vele instanties en 
verenigingen op maritiem gebied acte de 
présence geven.
De bergingstentoonstelling zal een over
zicht geven van zowel roemruchte histori
sche bergingen als van recente spectacu
laire bergingen als de Betelgeuse, de El- 
wood Mead en een grintschip op de 
boven-Rijn.
In en rond de havenkom zullen allerlei 'ber- 
gingsactiviteiten’ plaatsvinden. O.a. een 
duikdemonstratie door Smit-Tak.
De Binnenstad van Maassluis zal voor 
deze gelegenheid feestelijk zijn versierd, 
terwijl op de Markt een 'taveerne' met mu
ziek zal worden ingericht. Tevens worden 
enkele rondvaarten georganiseerd naar 
het Rotterdamse havengebied.
De Furie is nu vrijwel klaar. Alleen het 
'berghout' moet er nog komen. Daar is een 
'berg' geld voor nodig. Op 4 oktober zal er 
een groot aantal verschillende artikelen te 
koop zijn om de Furie financieel te steunen. 
Dat varieert van stickers en onderzetters 
tot echte zilveren munten en originele 
Delft’s blauwe borden toe.

Vlamspuitdag
De Vereniging voor Vlamspuittechnieken 
in samenwerking met de VOM organiseert 
op woensdag 10 december 1980 een 
vlamspuitdag in het Motel Postiljon 
Utrecht-Bunnik aanvang 10.00 uur, einde 
ca. 16.30 uur waaraan een gemeenschap
pelijke lunch is verbonden.
De lezingen en paneldiscussies worden 
afgewisseld met een tweetal technische 
films. Ir. J. M. Houben (TH Eindhoven) 
geeft een terugblik op de International 
Spraying Conference 1980 te Den Haag, 
'ing. G. A. te Raa (Philips) behandelt 'spuit- 
technieken binnen het Philips concern’ en 
ir. A. J. W. de Gee van het Metaalinstituut 
TNO bespreekt het 'niet destructief onder
zoek van opgespoten lagen’.
Er zullen ook geëxposeerde werkstukken 
tijdens de pauzes te bewonderen zijn. Na
dere informatie bij VOM postbus 120,3720 
AC Bilthoven, tel. 030-787111.

Financiële steun voor ombouw 
scheepsmotoren
Voortaan zal het rijk in het kader van de

investeringspremieregeling zeescheep
vaart ook financiële steun verlenen bij de 
ombouw van scheepsmotoren. Dit heeft 
minister Tuijnman (Verkeer en Waterstaat) 
onlangs besloten. Zeegaande vissers
schepen zijn uitgesloten van deze regeling. 
De nieuwe regeling zal naar verwachting 
voornamelijk van toepassing zijn op de 
ombouw van hoofdmotoren in kleine han- 
delsvaartschepen, sleepboten, bevoorra
dingsschepen en zeegaande baggersche
pen.
Het besluit van minister Tuijnman betekent 
bovendien, dat voor de financiering van de 
ombouw via de nationale investeringsbank 
een beroep kan worden gedaan op de ka
derregeling zeescheepvaart.
De sterke stijging van de olieprijzen in 1979 
en de naar verhouding nog sterker geste
gen prijzen van gas- en dieselolie zorgden 
voor een steeds groter prijsverschil tussen 
lichtere en zwaardere oliën. Daardoor 
wordt het aantrekkelijk om over de stappen 
op het gebruik van zwaardere brandstof
fen. Een groot aantal reders laat dan ook 
de motoren in hun schepen door ombouw 
geschikt maken voor deze zwaardere 
brandstoffen.
Omdat hiermee een economisch belang is 
gediend en ook de structuur van de 
scheepvaart wordt verbeterd, wil het rijk 
deze ombouw nu financieel steunen. Te
vens kan deze steun het rendement van de 
kleine handelsvaart verbeteren.
In het buitenland is men inmiddels ook be
gonnen aan de ombouw van scheepsmo
toren.

Manotherm agent voor Int. Marine Radio 
Cy.
International Marine Radio Company Ltd. 
Engeland, heeft Manotherm B.V. te Rot
terdam als haar exclusief Agent voor Ne
derland en België aangewezen voor de 
verkoop en after sales service van de 
'OILCON' Ballast en Bilge Recorder Moni
tor.
Beide instrumenten dienen ter controle van 
het olie gehalte bij het overboord pompen 
van gecontamineerd water. Goedkeuring 
werd verkregen van de Engelse DoT (De
partment of Trade) en de Amerikaanse Uni
ted States Coast Guard (USCG) die het 
testprogramma uitvoerden volgens IMCO 
Resolution A 393 (X).
Zowel 'zwarte' als 'witte' produkten kunnen 
gemeten worden zoals door IMCO gespe
cificeerd, met slechts één ijking, terwijl on
middellijk op de meetcel gerespondeerd 
wordt.
Documentatie en inlichtingen worden u 
gaarne verstrekt door: Manotherm B.V., 
Postbus 1218, 3000 BE Rotterdam, tel.: 
010-169011.
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