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Nog steeds zorgen in de 
Scheepsbouwwereld

door Dr. Ir. K. J. Saurwalt

De situatie in de scheepsbouw kan men nog steeds het beste karakteriseren als een 
subsidieoorlog tussen alle scheepsbouwende landen. Elk land heeft daarbij zijn eigen 
systemen voor het geven van directe en indirecte subsidies aan werven en reders 
ontwikkeld. Slechts een deel van de subsidies komen open en bloot in publikaties naar 
voren. Een groot aantal subsidies zijn handig weggewerkt in de vorm van gelden voor 
onderzoek, subsidies aan onderleveranciers, steun aan de banken, belastingvoordelen, 
goedkope beschikbaarstellingen, ontwikkelingshulp, overbetaalde overheidsopdrach
ten, enzovoorts. Het is haast niet meer mogelijk, globaal te bepalen wat een schip in een 
bepaald land nu eigenlijk kost, omdat de steunbedragen die de overheid er bij legt niet 
gepubliceerd worden.
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Het optimisme dat men internationaal en
kele maanden geleden nog had, is geheel 
verdwenen en iedereen spreekt over de 
tweede scheepsbouwcrisis die goed voel
baar tot ontwikkeling komt. Over de oor
zaak is men het internationaal wel eens. 
Enerzijds groeit de wereldhandel veel min
der sterk dan men verwachtte en ander
zijds nemen de afstanden die goederen 
vervoerd moeten worden af. De schepen 
worden beter en kunnen per eenheid, per 
jaar steeds meer vervoeren, met als gevolg 
dat men met steeds minder schepen kan 
volstaan. Bovendien hebben de meeste 
landen hun koopvaardijvloot, om hun wer
ven aan het werk te houden, door allerlei 
subsidiemaatregelen vernieuwd, zodat de 
aanwezige scheepsruimte nog niet aan 
vervanging toe is.
In België is na het failliet gaan van s lands 
grootste werf, de Cockerill Yard, een on
doorzichtige strijd op gang gekomen rond 
de failliete boedel. Enerzijds wil de nu 
grootste werf, de Boelwerf, de restanten 
overnemen, anderzijds kwam er een hoger 
bod van een expeditie- en bevrachtings- 
kantoor dat zich op de scheepsbouw wil 
gaan toeleggen en vooral voor Nederland
se reders wil gaan werken. Dit veroorzaakt 
voor de vele betrokkenen, waaronder de 
Belgische regering, grote problemen om
dat een bestuurslid van het hoogstbieden
de bedrijf, naarde mening van enkele ’insi
ders', niet zo'n goede reputatie heeft en 
men er aan twijfelt of de maatschappij, 
wanneer deze de werf overneemt, zijn ver
plichtingen wel kan nakomen.

In Engeland weet men vrij veel orders in de 
wacht te slepen en wist men het verlies van 
de gezamenlijke werven vorig jaar te be
perken tot 120 miljoen gulden. Ondanks 
het recente verlies van een aantal fregat
ten, ziet men zich toch gedwongen het 
aantal arbeidsplaatsen op de marinewer
ven met meer dan twee duizend te vermin
deren. De Noordierse werf 'Harland & 
Wolff’, te Belfast, krijgt globaal één miljoen 
pond subsidie per week. Ondanks het feit 
dat het werknemersbestand van 11.000 tot 
7000 is teruggebracht, moeten nog eens 
duizend man ontslagen worden; een trieste 
zaak voor een werf die voor de oorlog en 
direct daarna de grootste en modernste 
werf ter wereld was.
De Duitse regering heeft voor de komende 
jaren ruim 650 miljoen mark ter ondersteu
ning van de scheepsbouw moeten reserve-
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ren. Duidelijk was, dat wanneer men dit niet 
zou doen er vele ontslagen zouden moeten 
vallen. Ondanks deze maatregelen zullen 
toch bij West-Duitslands grootste werfcon- 
cern 'Howaldtswerke Deutsche Werft’ een 
1400 werknemers moeten afvloeien.
In Frankrijk raken werven zonder werk, 
zodat de Franse regering nu van deze nood 
gebruik wil maken om alle werven in twee 
grote groepen samen te brengen.

De Nederlandse overheid wordt door onze 
werven steeds weer voor nieuwe subsidie- 
opgaven gesteld. Ondanks alle optimisti
sche voorspellingen, grotendeels van 
overheidszijde, dat onze werven in 1985 
wel weer op eigen benen zouden kunnen 
staan blijven er regelmatig vragen om on
dersteuning op allerlei manieren binnenko
men. Omdat deze gelden niet allemaal ge
lijktijdig aangevraagd worden valt het min
der op. Maar het blijven enorme bedragen, 
die door de belastingbetaler geleverd moe
ten worden. Zo kreeg de ADM, behoudens 
de goedkeuring van de Europese Commis
sie, van de minister van economische za
ken een aangepaste’ steunoperatie toege
zegd, bestaande uit een verhoging van het 
aandelenkapitaal met twee, een lening van 
3, een krediet van 10 en bijzondere steun 
van 20 miljoen gulden. Het grote 'Rijn- 
Schelde-Verolme’ concern, dat meer dan 
600 miljoen gulden heeft gekregen, blijkt 
volgens het jaarverslag alleen maar winst 
met de werf in Brazilië te kunnen maken. 
Alle andere afdelingen leveren niets op, of 
lijden grote verliezen. Terecht dat de minis
ter van economische zaken nu van de 
RSV-directie een uitgewerkte toekomstvi
sie vóór 1 oktober op tafel wil zien.
De directie van Nederlands grootste bou
wer van baggerschepen, IHC, vreest de 
opkomende concurrentie van Japan en 
Zuid-Korea op dit specialistische gebied. 
Door veel aan onderzoek en ontwikkelings
werk binnen het eigen bedrijf te doen, bij het 
’Mineraal Technologisch Instituut', kon 
men tot op heden een voorsprong behou
den, Maar het onderzoek van dit instituut, 
dat onlangs zijn 40-jarig jubileum mocht 
vieren, kost de werf wel 10 miljoen gulden, 
2,5% van de omzet, per jaar, die terugver
diend moeten kunnen worden. Vandaar 
dat de IHC-directie zich afvraagt of de kos
ten van dit onderzoek alleen door de IHC 
gedragen moeten worden. Immers door de 
afspraken die tussen de werven in het ka
der van de herstructurering gemaakt zijn, 
werden de IHC-werven tot de huidige ta
melijk kwetsbare specialisatie min of meer 
gedwongen. Voordat deze afspraken tot 
stand kwamen, werden bij de IHC-werven 
veerboten, boorschepen en offshore-een- 
heden gebouwd, iets wat nu aan andere 
werven toegedacht is, waardoor de markt
situatie van IHC kwetsbaar geworden is. 
Steeds duidelijker laten de werfdirecties de 
Nederlandse regering weten dat het be
drag aan steun dat tot 1985 van regerings

De NedUoyd chemicaliëntanker 'Maasslot' 
in Krimpen aJd IJssel.

wege toegezegd is te klein en dat na 1985 
de werven nog niet op eigen benen zullen 
kunnen staan. Een zelfde geluid wordt ook 
van de Nederlandse reders vernomen, nu 
de regering de investeringssteun slechts 
voor dit jaar wil laten gelden. Het onaange
name van deze situatie is, dat de rederijen 
naar het buitenland kunnen uitwijken en 
hun schepen onder een goedkope vlag 
kunnen brengen. Werven kunnen dit niet 
en als de overheid geen steun meer ver
leent, vervalt ook het dwangmiddel waar
mede men de naleving van de marktverde- 
lingsafspraken tussen de werven onderling 
kan afdwingen. Zodra dus de steunverle
ning ophoudt, kan gemakkelijk een enorme 
concurrentiestrijd tussen alle Nederlandse 
werven om iedere mogelijke opdracht ont
branden, met als gevolg dat de econo
misch sterkste het altijd van de meestal 
technische kleinere werven gaat winnen. 
Dit betekent onherroepelijk dat er nog meer 
werven de strijd niet meer aan zullen kun
nen en zullen moeten sluiten.
Om het de wen/en nog moeilijker te maken 
dan het al is, wordt het haast onmogelijk 
gemaakt de bagger die onder de dokken bij 
het verwijderen van een verflaag ontstaat 
op te bergen, zodat er hierdoor naast de 
grote problemen in de nieuwbouwsector 
nog een probleem in de ook al niet gunstig 
lopende reparatiesector bijkomt.
Gelukkig zit men niet bij de pakken neer. De 
voorzitter van de CEBOSINE noemde on
langs een hele serie noodzakelijke verbe
teringen. Men moet blijven investeren in de 
werven, zodat men steeds efficiënter kan 
gaan werken. De werkmethoden moeten 
verbeterd worden, waardoor de motivatie

van de werknemer beter kan worden. Men 
moet van hoog tot laag wat harder gaan 
werken en wat minder gauw ziek zijn. Ook 
komt men met allerlei voorstellen om goed
koper te produceren en om technologisch 
ten opzichte van het buitenland niet achter
op te raken. In het gehele scheepsbouwge- 
beuren moeten de mogelijkheden die de 
moderne computerinstallaties bieden, niet 
alleen goed toegepast, maar echt hele
maal uitgebuit worden. De rond Conoship- 
Centraalstaal gegroepeerde Groninger 
werven geven hierin een goed voorbeeld. 
Evenzo is het goed dat de Groningse en de 
Friese werven gaan onderzoeken of de 
door de 'Stichting Nederlandse Scheeps
bouw Industrie’ aangegeven noodzakelij
ke aanleg van een buitendijkse werf wen
selijk is. Het is daarbij opmerkelijk dat nu 
niet meer over geen of één buitendijkse 
werf gesproken wordt, maar over twee aan- 
bouwplaatsen (aanbouw- en uitrustings- 
werven), één in Groningen en één in Fries
land.
Hopelijk kunnen de Nederlandse werven 
door echt goed samen te werken de nieuwe 
crisis overleven. Maar daarbij zal men nu, 
nadat men in de afgelopen jaren de techni
sche uitrusting weer enigszins aan de hui
dige stand van de techniek aangepast 
heeft, veel aandacht aan de optimalisering 
van de interne organisatiestructuur moe
ten geven en moderne managementstech- 
nieken, ondersteund met computers, moe
ten ontwikkelen en gebruiken. Kortom er 
valt nog veel goed werkte doen waarmede 
men de echt wel noodzakelijke subsidiebe
dragen aanzienlijk kan verlagen.
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De nieuwe Caterpillar 3500 Serie Dieselmotoren

Door ir. H. F. de Jonge

Fig. 1. Een Caterpillar type 3512-Di-TA 12 cilinder voortstuwingsmotor

Inleiding
Tijdens de laatste Europort tentoonstelling 
kon de technische wereld in Nederland 
voor het eerst kennismaken met de nieuwe 
Caterpillar 3500 Serie.
Op 16 april 1982 stelde de fa. Geveke een 
aantal vertegenwoordigers van de techni
sche pers in de gelegenheid de V-8 versie 
van deze serie (3508) (Fig. 1) op de proef- 
stand te zien in de vestiging in Papendrecht 
en kennis te nemen van de resultaten van 
de metingen welke gedurende een week, in 
samenwerking met TNO, aan deze motor 
waren gedaan.

Het concept van de 3500 Serie dateert van 
1972, de produktie van de V-8 (3508) en V- 
12 (3512) typen begon in de bestaande 
fabriek in 1981, terwijl die van het V-16 
(3516) type in 1983 zal beginnen.
Voor de produktie van de 3500 Serie is 
inmiddels in Lafayette (USA) een nieuwe

fabriek gebouwd op een terrein met een 
oppervlak van 100 ha.
Uit het tijdsverloop van 9 jaren tussen con
cept en produktie zou de conclusie kunnen 
worden getrokken, dat het ontwerp inmid
dels alweer verouderd is.
Niets is echter minder waar. Wat Caterpillar 
met de 3500 Serie op de markt brengt is een 
aantal moderne snellopende direct inge
spoten 4-takt motoren, waarin naast de 
bekende degelijkheid, moderne inzichten 
zijn verwerkt, waardoor de motoren de ge
bruiker belangrijke voordelen bieden o.a. 
op het gebied van economie en onderhoud. 
Hoe zorgvuldig een motor ook is ontwor
pen, er kunnen zich in de praktijk toch 
onverwachte verschijnselen voordoen, die 
modificaties noodzakelijk maken. Dat Ca
terpillar niets aan het toeval overlaat moge 
blijken uit het feit, dat in totaal met alle typen 
van deze serie 300 000 draaiuren zijn ge
maakt op de proefstand en in de praktijk.

Alle motortypen van de 3500 Serie hebben 
een boring/slag van 170/190 mm en een 
toerental dat kan liggen tussen 1400 min'1 
en 1800 min'1. De fa Geveke heeft een 
toerental gekozen van 1600 min'1, omdat 
hierbij het specifieke brandstofverbruik op
timaal is.
De vermogens van de drie motortypen zijn: 

3508 3512 3516
Continu 526 kW 787 kW 1052 kW
1600-1800 705 pk 1055 pk 1410 pk
min'1
De toepassing van de motoren van deze 
serie varieert van krachtbron voor zeer 
zware 'off highway' vrachtwagens, via ge
neratorsets en industriële toepassingen tot 
hoofdmotor voor scheepsvoortstuwing.
De motoren van de 3500 Serie vertonen 
enkele interessante constructieve details.



Fig. 2. Het cilinderblok, in één stuk gegoten en daarna spanningsvrij gegloeid, draagt een 
hangende krukas.

Fig. 3. De gesmede krukas met aangeboute contragewichten en ruim bemeten tappen is 
zo zwaar uitgevoerd, dat twee motoren in tandem kunnen werken.

Cilinderkoppen
De gietijzeren cilinderkoppen zijn voorzien 
van 2 inlaat- en 2 uitlaatkleppen, voorzien 
van kleprotatoren. De kleppen, voorzien 
van stellietrand, zijn identiek, zodat zij on
derling verwisselbaar zijn. Elke cilinder 
heeft een aparte cilinderkop, welke met 8 
bouten op het cilinderblok wordt bevestigd. 
Tussen cilinderblok en -kop bevindt zich 
een aluminium ’spacer' plaat als afdich- 
tingselement. Door deze tussenplaat is het 
niet nodig een pasrand voor de voering in 
het cilinderblok aan te brengen, hetgeen de 
betrouwbaarheid verhoogt en het onder
houd vereenvoudigt.
Boven en onder de tussenplaat worden 
normale pakkingen aangebracht.
In de cilinderkop zijn geleiders aange
bracht voor de stootstangen van de klepbe- 
weging. Centraal in de cilinderkop is de 
verstuiver met aangebouwde brandstof- 
pomp aangebracht. Door deze constructie 
worden hoge druk brandstofleidingen ver
meden. De verstuivers worden gekoeld 
met brandstof.

Cilindervoeringen en Zuigers
De voeringen zijn gemaakt van een koper- 
chroom-molybdeen legering. Zij zijn induc- 
tiegehard en kruiselings gehoond.
De zuigers zijn gemaakt van een alumini
um legering en hebben een stalen draag- 
ring met twee zuigerveergroeven voor de 
bovenste twee zuigerveren.
Een ingegoten ringvormig oliekanaal ach
ter de zuigerveerpartij zorgt voor de zuiger- 
koeling.
Via een spuitopening wordt een straal olie 
in het oliekanaal gespoten. Via een tweede 
straal wordt olie tegen de onderzijde van de 
zuiger gespoten en worden de zuigerpen- 
lagers gesmeerd. •.
De eerste en tweede zuigerveer zijn ver
chroomd en hebben een wigvormige 
doorsnede. De derde veer is de olie- 
schraapveer, voorzien van een expander- 
veer,

Cilinderblok en Krukas
Het gietijzeren cilinderblok (Fig. 2) is in één 
stuk gegoten en daarna spanningsvrij ge
gloeid. De hoofdlager zadelstukken zijn als 
dwarsverstevigingen in het blok gegoten. 
De nokkenassen zijn hoog in het blok ge
plaatst, waardoor de stoters van het klep- 
mechanisme kort kunnen zijn en de massa- 
krachten kleiner worden.
De gesmede krukas (Fig. 3) is robuust uit
gevoerd en voorzien van aangeboute con
tragewichten. Het volle motorvermogen 
kan aan beide einden worden afgenomen, 
terwijl tevens twee motoren in tandem kun
nen werken. De afrondingen van de kruk- 
tappen zijn gestaalstraald.

Drijfstangen en Lagers
Deze smeedstalen drijfstangen vertonen 
een opmerkelijke constructie van de grote 
kop (Fig. 4).

De drijfstangkap omsluit n.l. de stang, 
waaraan de gebruikelijke 'schouders' ont
breken. De kap wordt met 4 bouten onder 
een hoek van 14° aan de stang bevestigd. 
Het voordeel van deze constructie is, dat de 
drijfstang door de boring kan worden ver
wijderd en de stang lichter wordt met be
houd van een groot lageroppervlak. De 
lagere massakrachten leiden tot lichtere 
contragewichten en lagere massakrachten 
op de hoofdlagers.
Zowel voor de hoofd- als drijfstanglagers 
worden stalen lagerschalen met aluminium 

. lagervoering toegepast.
De hoofdlagerkappen zijn met 4 bouten, 
onder een hoek van 14°, bevestigd, waar
door de lagerkap zowel in verticale alg hori
zontale richting goed is verankerd.

Regulateur en Compressoren
Ofschoon verschillende regulateurtypen 
kunnen worden toegepast, worden de mo
toren als standaard uitgerust met de Wood- 
ward regulateur type UG8L.
Alle motortypen van de 3500 Serie zijn 
uitgerust met twee turbocompressoren en 
inlaatlucht nakoeling door het motorkoel- 
water.

Brandstof
De normale brandstof is gasolie met een 
cetaangetal van 40. Ontwikkelingswerk 
is gaande om het gebruik van zware 
brandstof (tot 1000 RI/100°F of 120 
cSt/50° C) mogelijk te maken.
Door omzetting van nokkenassen en kruk
as kan de draairichting van de motor wor



nokkenassen en lagers te inspecteren. 
Hoewel bij de motorconstructie gebruik is 
gemaakt van het metrische stelsel, zijn 
bouten en moeren nog in het Engelse 
maatstelsel ter vereenvoudiging van de 
service, omdat deze onderdelen ook in an
dere Caterpillar series worden gebruikt, die 
nog volgens het Engelse maatstelsel zijn 
gebouwd.

Fig. 4. De bijzondere drijfstang-constructie maakt het mogelijk deze door de cilinder uit te 
nemen. Door toepassing van 4 lichte iagerkapbouten kan met een lage aanhaalspanning 
worden volstaan.

den omgekeerd. Ter vermijding van defor
maties is bij deze motoren het 'low torque' 
principe toegepast, waarbij door het ge
bruik van een groter aantal lichtere bouten,

met lagere aanhaalspanningen kan wor
den gewerkt. Dit vergemakkelijkt het on
derhoudswerk, evenals het grote aantal 
inspectiedeksels, die het mogelijk maken

Enkele meetresultaten
De Caterpillar 3508 motor werd op de 
proefstand te Papendrecht belast met een 
elektronisch geregelde waterrem, waarbij 
de volgende resultaten werden gemeten.

Toerental 1600 min'1
Vermogen 790 kW (1070 pk)
Gem. eff. druk 11,45 bar
Spec. brandstofverbruik 155 gr/pku 
Druk turbo 1,3 bar
Temp. uitlaatgas 348° C 
Temp. koelwater 84,4° C 
Temp. smeerolie 86,8° C 
Druk smeerolie 4,7 bar
Temp. lucht vóór koeler 122° C 
Temp. lucht na koeler 78° C 
Inspuitdruk 1000 bar
Smeerolieverbruik 0,2 -  0,4 gr/pku

NIEUWE UITGAVEN

'De Armada',
door Bryce Walker.
Uitgave van Time-Life boeken, Amster
dam. Afm. 24 x 28 cm, 176 blz. ISBN 90 
6182 418 4
Prijs, gebonden, ƒ 42,— .

Dit nieuwe werk, verschenen in de serie De 
Zeevaart van Time-Life Boeken, voert ons 
in de geschiedenis terug toen Spanje zich 
op het hoogtepunt van zijn macht bevond 
en Filips II na aanvankelijke aarzeling had 
besloten met een machtige vloot van sche
pen de ketterse Engelsen te onderwerpen. 
Met meer dan 500 zeewaardige schepen 
werd 'la felicissima Armada' in 1588 erop af 
gestuurd, nadat Sir Francis Drake tijdens 
de uitrusting reeds verwoesting in de haven 
van Cadiz had aangericht.
Tot grote verrassing van de Spanjaarden 
leverde de uit nauwelijks 100 schepen be
staande Engelse vloot geen normale zee
slag met bijbehorende enteringen en over
meestering van de vijand, doch werden 
zgn. branderschepen als varende fakkels 
op de Armada afgestuurd, waartegen de 
logge schepen geen voldoende verweer 
hadden.
In een boeiend geschreven verhaal wordt 
de gehele geschiedenis van voorberei
ding, samenstelling, vertrek, aankomst in 
het Engelse Kanaal, gevechten met de En
gelse vloot, vlucht door het Nauw van Ca- 
lais en aftocht langs Schotland en Ierland

met verdere grote verliezen in zwaar weer, 
beschreven. Het is verlucht met prachtige 
reprodukties van oude schilderijen, pren
ten en zeekaarten, zomede foto’s van 
scheepskanonnen, modellen, werktuigen 
en navigatiemiddelen uit die tijd.
Kortom, een kostelijk boek voor jong en 
oud, maritiem technicus zowel als leek!

‘Multi-path sound transfer from resi- 
liently mounted Shipboard Machinery’
door Dr. Ir. J. W. Verheij.
Proefschrift ter verkrijging van de graad 
van doctor in de technische wetenschap
pen aan de Technische Hogeschool te 
Delft, uitgegeven door de Technisch Physi
sche Dienst TNO-TH te Delft.
Afm. 17 x 24 cm, 267 blz.

Deze dissertatie is de neerslag van theore
tische en experimentele bepalingen van de 
overgang van geluid, dat wordt uitgestraald 
door op trillingsdempers geplaatste werk
tuigen aan boord van schepen.
Naarmate hogere eisen worden gesteld 
aan de geluids- en trillingsniveaus in de 
werkruimten en accommodaties worden 
de problemen groter. De sterkte van de 
geluidsbronnen neemt bovendien toe 
doordat grotere vermogens worden onder
gebracht in steeds kleinere machines bij 
hogere toerentallen. Op het gebied van de 
scheepsakoestiek heeft de Technisch 
Physische Dienst TNO-TH steeds een 
vooraanstaande positie ingenomen en de 
onderhavige dissertatie is hiervan een 
nieuw bewijs. Kennisneming van de be

langrijke inhoud vooronderstelt echter een 
goede bekendheid met de behandelde 
materie!

Ir. J.N.J.

RO-RO 81 PROCEEDINGS
Speakers from Germany, Saudi Arabia, the 
USA, France, Finland, Canada, Poland, 
Norway, UK, Sweden, Algeria, Australia, 
Denmark, Netherlands and others pre
sented papers at the Ro-Ro 81 Conference 
to an audience from 43 countries -  who took 
part in the three-day meeting, the 5th in the 
Ro-Ro series.
The Ro-Ro- 81 meeting was particularly 
significant, being acutely aware of the 
doubts raised on the safety of the ships and 
the methods of cargo lashing, and for this 
reason six papers were devoted to these 
aspects. The texts of all the 35 Speakers 
and Chairmen, together with the ensuing 
discussion sessions have been faithfully 
recorded in the pages of the Proceedings,^ 
volume which will be of inestimable value to 
those involved in the business.
The volume also includes a complete list of 
all participants at Ro-Ro 81, together with 
their affiliations. The book contains 364 
pages A4 format on quality art paper and 
designed for constant use.

ISBN: 0 904930 18 1; price: £50.00 per 
copy including surface mail charges. 
Available from: Ro-Ro Conference Secre
tariat BML, 2 Station Road, Rickmans- 
worth, Herts, WD3 1QP England.



Drinkwaterbereiding op schepen 
volgens het omgekeerde osmose principe

Dipl. Ing. L. Niendert, Hamburg {bewerkt door N. L  Breet)*

Inleiding
Osmose is een vakterm in de moleculaire 
fysica en een natuurverschijnsel. Osmose 
stamt af van het Griekse woord 'Osmis’ = 
Stoot (Hydrostatische stoot).
Reeds in 1748 ontdekte de natuurkundige 
Nollet osmose als een natuurkundig pro
ces. Hij constateerde dat wanneer twee 
vloeistoffen, waarin stoffen zijn opgelost 
met verschillende concentraties, door mid
del van een halfdoorlaatbaar (semi-perme- 
abel) membraan van elkaar zijn geschei
den, de minder geconcentreerde naar de 
meer geconcentreerde vloeistof zal stro
men. iDeze stroming wordt veroorzaakt 
door het verschil in osmotische druk in 
beide vloeistoffen. Dit verschijnsel valt o.a. 
ook in de plantenwereld te constateren 
(doorlaatbaarheid van celwanden).
Later ontdekte men dat het verschijnsel 
kan worden omgekeerd wanneer d.m.v. 
technische hulpgroepen een druk tegen
gesteld aan de osmosedruk wordt uitge
oefend. Dit is 'omgekeerde osmose' (fig 1). 
Pas in de 60'er jaren van deze eeuw geluk
te het door toepassing van kunstvezels 
membranen te ontwikkelen welke niet 
alleen semi-permeabel maar ook tegen ho
ge drukken tot boven 30 bar bestand wa
ren. Hiermee begon de ontwikkeling van 
apparatuur voor de ontzilting van bron-, 
zee- en rivierwater ten behoeve van drink- 
waterproduktie.

Omgekeerde osmose
Figuur 2 geeft schematisch de samenstel
ling weer van een installatie voor een traps
gewijze ontzilting volgens het omgekeerde 
osmose principe. De voedingpomp (boost 
pump) voert het zeewater langs voorfiltra- 
tie naar de hogedrukpomp welke de water
druk op ca. 60-70 bar brengt en het water 
langs het semi-permeabele membraan 
perst.
Hier scheidt zich 20 -  25% van het zeewa
ter door de membraanwand af en treedt als 
drinkwater (produkt water) naar buiten.
De resterende 80% wordt als brijn weer 
naar zee afgevoerd.
De bereikte drinkwaterkwaliteit bij omge
keerde osmose is kiemvrij terwijl de voor 
drinkwater benodigde restmineralen nog 
aanwezig zijn.
Tabel 1. geeft een overzicht van de kwaliteit 
van het geproduceerde drinkwater. Men 
gaat uit van zeewater met een totaal zout
gehalte van 36000 mg/l.
Bij de ontzilting van zeewater van 36000 
mg/l heeft het produktwater nog slechts 
een zoutgehalte van 250 mg/l. Volgens
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maatstaven van de wereldgezondheidsor
ganisatie is echter drinkwater met 500 mg/l 
nog toegestaan.
De bereikte waarden staan borg voor drink
water van goede kwaliteit welke, met alle 
andere tot dusver bekende procédés nau
welijks kan worden bereikt. Het water is 
tevens vrij van bacteriën.

Membranen
Het hart van een omgekeerde osmose in
stallatie wordt gevormd door het mem
braan. Hierbij onderscheidt men:
a. buisvorming membraan (tubular)
b. hollevezel membraan (hollow fibre)
c. platenmembraan (plate)
d. spiraalgewonden membraan (spiral 
wound)
Het buisvormig membraan (fig. 3) bevindt 
zich in een uit polyester materiaal bestaan
de geperforeerde buis. Het onbewerkte 
water (voedingwater) komt aan één kant 
binnen en meer dan 80% hiervan wordt als 
z.g. brijn weer afgevoerd. De overige 20% 
verspreidt zich door de membraanwand en 
treedt door de geperforeerde buis als 'pro- 
duktwater’ naar buiten.
Dit type membraan vond aanvankelijk gro
te toepassing bij ontzilting. Het is zeer goed 
bestand tegen vervuiling, maar een nadeel 
is het relatief geringe membraanoppervlak, 
waardoor geringe opbrengst. Bij grote pro- 
duktie-eenheden betekent dat een groot 
aantal membranen waardoor de installatie 
onrendabel wordt.

Bij de hollevezel membranen heeft men 
gebundelde holle vezels met een dikte van 
0,1 tot 0,3 mm welke rond een centrale 
voedingwaterverdeelbuis liggen en door 
een buitenpijp worden omsloten.
De open uiteinden van de vezels worden 
aan beide zijden in een z.g. afdichttings- 
kraag opgesloten.
Het voedingwater stroomt door de verdeel- 
buis in de vezelbundel waarbij 20-40% van 
de watermassa zich van buiten naar binnen 
door de doordringbare vezels verspreidt. 
Het produktwater vloeit door de holle vezel- 
uiteinden naar buiten. Het voordeel van dit 
type membraan is de grote membraanop- 
pervlakte waardoor een relatief hoge op
brengst wordt verkregen bij een grote druk
bestendigheid van iedere vezel afzonder
lijk. Als nadeel geldt dat de dikte van de 
vezellaag zodanig is dat een kostbare voor
behandeling van het voedingwater nood
zakelijk is, waarbij een filtratie van minder 
dan 5/xm vaste stof moet worden bereikt. 
De gevoeligheid voor vervuiling is relatief 
hoog maar kan door watervoorbehande- 
ling verminderd worden.

Bij het platenmembraan functioneert iede
re afzonderlijke plaat als een membraan. 
Alle platen worden in één pakket gebun
deld.
Dit membraan is een ontwikkeling van het 
Westduitse genootschap voor fysica on-

Tabel 1. Analyse voorbeeld van zoet water bereid uit zeewater d.m.v. omgekeerde 
osmose

Zeewater Produktwater
Zoutgehalte
(mg/l bij 18° C)
pH waarde
hardheid (CaC03)
Geleidbaarheid
(micro MHOS/cm)
dichtheid (FTU2)
Ammonia
Bromide
Calcium
Carbonaat
Chloride
Fluoride
Hydroxyde
IJzer
Magnesium
Nitraat
Kalium
Silicium -  Si02
Natrium
Strontium
Sulfaat
Mangaan

36073
7,7

6140

45000
0,28

63
85

315

17600
0,8

0,3
1300

2,0
418

10.7 
11000

13.8 
2436

0,1

250
7,7

28

550
0,13
0,4
0,85
0,8

183
0,1

0,01
2,6
2,0
6,4
5,0

105
0,04
2,3
0,1

USA

500 
6,5-8,5

WH.O* 

500

250
1

45

250

250

Tenzij anders aangegeven zijn alle waarden in mg/l (ppm) 
*) W.H.O. =  World Health Organisation

derzoek (GKSS). Het actieve gedeelte van 
de eigenlijke membranenlaag is slechts 0,1 
/Am dik, met poreuze, drukbestendige ba
sislaag om het produktwater door te laten. 
Het materiaal van het membraan is celiulo- 
se-acetaat met een toelaatbaar pH bereik 
van 4-8. Dit membraan heeft tot voordeel 
dat afzonderlijke platen kunnen worden 
verwisseld maar hierbij moet wel het hele 
platenpakket gedemonteerd worden waar
bij uiteraard geen water kan worden gepro
duceerd. Bovendien is het moeilijk om vast 
te stellen welke plaat er moet worden ver
vangen.
Na vernieuwing van één of meer platen 
moet elke afzonderlijke membraanplaat 
weer op de juiste manier van pakking wor
den voorzien, waardoor het opnieuw mon
teren een kwetsbare zaak wordt. De be
langrijkste reden voor de ontwikkeling van 
dit membraan is de wens geweest om in 
een zo klein mogelijk beschikbare ruimte 
zoveel mogelijk membraanoppervlakte on
der te brengen, Een zorgvuldige voorbe
handeling van het voedingwater voordat 
het de membranen bereikt is noodzakelijk 
teneinde een hoge levensduur te bereiken 
waardoor de hoge aanschaffingskosten 
kunnen worden gecompenseerd.

Het spiraalgewonden membraan ten slotte 
is de belangrijkste ontwikkeling op het ge
bied van membranen waarmee in ’t bijzon
der ook een doorbraak van omgekeerde 
osmose voor toepassing in kleinere instal
laties een feit werd. De prijs per geprodu
ceerde m3 drinkwater ligt ten opzichte van

alle andere membranen het laagst. Bij de 
spiraalgewonden membranen (fig. 4) wor
den telkens twee vlakke membraanlagen 
tegen elkaar gelegd en aan drie zijden af
gedicht. De open kant van het aldus ge
vormde membraan systeem wordt op de 
overlangs gemaakte opening van de mem- 
braanhuls vastgemaakt. Hierna worden de 
over elkaar liggende membraanstroken 
om de huls gewikkeld en in een kunststof 
membraanhouder geplaatst. Deze houder 
wordt aan de buitenkant hermetisch afge
dicht. Het voedingwater komt nu van buiten 
naar binnen in lengterichting van het mem
braansysteem en doorstroomt dit in de wik- 
kelrichting. Het doorgelaten produktwater 
vloeit dan in de centraal gelegen mem- 
braanhuls (een geperforeerde plastic buis) 
naar buiten af. Voor de membraanlagen 
gebruikt men asymmetrische membranen 
(composite membranes). De membraan 
zelf, als bovenste laag, heeft slechts een 
dikte van 0,2 /xm en de zich hieronder be
vindende 'diffusielaag' van celluloseace- 
taat een dikte van 100 /im. De laatste laag is 
in feite bestemd om het membraan stevig-
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heid te verschaffen. Dit type membraan 
heeft een zeer goede weerstand tegen ver
vuiling en een stabiele werking bij afwisse
lende en hoge watertemperaturen (max. 
40° C). Het pH bereik is echter begrensd. 
De fabrikageprijs van deze membranen is 
nogal hoog.
Een recente ontwikkeling is de uiterst 
dunne a-symmetrische ’thin-filmcomposi- 
te membrane'. Dit membraan met 0,04 tot 
0,1 firn dikte is gemaakt van polysulfose: 
een poreuze dragerslaag van de polymide- 
polymeren. De volgende laag is alleen 
maar dragermateriaal welke als verster
king moet dienen. Behalve de eerder ge
noemde voordelen van de celluloseace- 
taat membranen hebben deze polysulfose 
membranen een groot pH bereik van 4-11: 
ze zijn zeer goed bestand tegen vervuiling 
en hebben bijzonder grote zoutweringsca- 
paciteiten met een hoge opbrengst ( reco- 
very'). Hierdoor zijn ze bij uitstek geschikt 
voor een ’eentraps' ontzilting van zeewater 
en is toepassing op grote schaal op zee
schepen mogelijk geworden. Grootte en 
aantal van de membranen moeten afge
stemd worden op iedere situatie en de ver
langde drinkwaterproduktie. Tot maximaal 
40% van het voedingwater kan in produkt- 
water omgezet worden.
Hierbij moet echter, afhankelijk van de druk 
en van de grootte van het membraanopper- 
vlak de doorstroomsnelheid niet groter 
maar ook niet kleiner zijn dan een zeker 
bedrag teneinde de zoutweringscapaciteit 
die bij deze membranen rond 99% ligt, 
volledig te benutten.

Omgekeerde osmose installaties
Bij landinstallaties met middelgrote tot gro
te produktie wordt door zorgvuldige voor
bewerking van het voedingwater een le
vensduur van de membranen van tussen 
de 5 en 10 jaar bereikt. Deze levensduur 
wordt beïnvloed door de kwaliteit van het 
voedingwater:
-  olie verontreiniging
-  chloor
-  aanwezigheid van vrije chemicaliën.
-  grote vaste bestanddelen
-  organische vervuiling
-  bacteriologische vervuiling
Het is niet kostbaar om olie en vaste stoffen 
vóór de membranen te verwijderen. Speci
ale filters reduceren de in 't zeewater opge
loste stoffen tot een grootte van maximaal 5 
/urn; indien nodig kan de filtratie nog met 
behulp van uitvlokkingsmiddelen worden 
verbeterd.
Met betrekking tot de schadelijkheid van 
vrij chloor in het zeewater voor het mem
braan dient men het gebruik van dit water te 
voorkomen dan wel het chloor te verwijde
ren d.m.v. chloorfilters. Het biologische 
vervuilingsproces heeft al naar gelang het 
type membraan meer of minder invloed. 
Neerslag van carbonaten en ook sulfaten 
treedt in 't bijzonder op bij hoge diffusie- 
snelheden door verschuiving van het kool-

zuurevenwicht van het voedingwater. Dit 
verschijnsel noemt men scaling’. Door het 
verlagen van de pH waarde en door toe
voeging van bepaalde chemicaliën worden 
de carbonaten in oplosbare bi-carbonaten 
omgezet en de aanslagvorming in belang
rijke mate gereduceerd.
De vermindering van 'scaling’ heeft men 
thans zeer goed in de hand, mede door 
ontwikkeling van nieuwe membranen.
Een bijzonder verschijnsel bij omgekeerde 
osmose is de invloed welke de temperatuur 
van het zeewater op de aanmaak van het 
produktwater heeft. Bij lagere temperatu
ren is de produktie geringer en bij hogere 
temperatuur stijgt deze weer, dit in tegen
stelling tot thermische procédés. Bij kouder 
water met een hoge dichtheid stijgt het 
drukverschil tussen de membraanwanden. 
Er zijn grenzen gesteld aan de maximale 
bedrijfsdruk, een vereffening doordrukver- 
hoging is niet mogelijk. Bij stijgende tempe
ratuur is het omgekeerde het geval. De 
nominale produktie wordt bij de installaties 
gewoonlijk gebaseerd op 25° basistem- 
peratuur.
Een belangrijk voordeel van omgekeerde 
osmose installaties is het lage vermogen 
dat voor drinkwaterbereiding nodig is. Er 
is geen warmte energie benodigd, alleen 
maar elektrisch vermogen. Bij zeewater 
met een zoutgehalte van 33000 ppm is het 
verbruik 7 kW per m3; bij brakwater met bijv. 
1000 ppm ligt het aantal KW nog beduidend

lager. Het rendement van de toegepaste 
energie bedraagt 40%. De kosten van de 
totale ontzilting liggen hier belangrijk lager 
dan bij de conventionele zoetwaterberei- 
ders.
De drinkwaterbereiding uit zeewater d.m.v. 
het trapsgewijze omgekeerde osmose pro
cédé is pas sedert de laatste jaren ook voor 
de scheepvaart mogelijk. Hiertoe hebben 
vooral de nieuwe ontwikkelingen van de 
membranen bijgedragen.
De Amerikaanse fabrikant Allied Water, 
een dochteronderneming van Marland En- 
vironmental Systems, Inc., was in 1976 als 
eerste op de markt met draagbare installa
ties met kleine tot middelgrote produktie, 
bestemd voor schepen van verschillende 
grootte. In de scheepvaart worden hoge 
eisen gesteld aan eenvoudige en overzich
telijke installaties welke lange tijd bedrijfs- 
zeker en zonder veel onderhoud moeten 
kunnen draaien. Door toepassing van bo
ven omschreven moderne membranen 
(spiraalgewonden, a-symmetrisch met 
een uiterst dunne film van poly-sulfose), 
wordt met Allied Water installaties een ho
ge graad van kwaliteit bereikt. De membra
nen kunnen bij het optreden van vervuiling 
worden schoongespoeld met behulp van 
goedkope chemicaliën zoals fosforzuur, 
trisodium-fosfaat en formaldehyde. Dit ge
beurt op eenvoudige wijze door een kring- 
loopsysteem waarbij slechts een lage druk 
benodigd is.
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SERIES III

fig. 6 Ontziltingsapparaat volgens omgekeerde osmose

Figuur 5. stelt de schematische werkwijze 
voor. Na voorfiltratie wordt het voedingwa- 
ter door de voedingspomp naar de hoge- 
drukpomp geleid welke het water met een 
druk van 60-70 bar langs de membranen 
perst. Deze druk wordt d.m.v. een drukre- 
gelaar met de hand ingesteld terwijl de unit 
automatisch afslaat bij te hoge werkdruk. 
De hoeveelheid produktwater wordt afge
lezen op een flowindicator terwijl een sali- 
nometer met bijbehorende magneetscha- 
kelaar de kwaliteit van het produktwater 
controleert alvorens dit naar de drinkwater- 
tank afvloeit.
De omschakelklep (diverter valve) wordt 
door de magneetschakelaar bediend en 
zorgt er voor dat produktwater met een te 
hoge zoutconcentratie niet in de drinkwa- 
tertank terecht kan komen. Het enige be
wegende en daardoor mogelijk aan slijtage 
onderhevige onderdeel is de hogedruk-

pomp met de drie cilinders. Iedere afzon
derlijke zuiger werkt op een oliehydrauli- 
sche cel welke de zuigerbeweging via een 
membraan op het transportmedium over
brengt. Dat heeft tot voordeel dat de pomp- 
cilinder niet met het zeewater in aanraking 
komt. De zuigers werken uitsluitend in olie 
waardoor geen slijtage optreedt.
De installaties worden in serieproduktie 
met een opbrengst van 0,4 tot 15 ton per 
dag gefabriceerd. De afmetingen tot max. 
86,5x51 x 58,5 cm staan toe dat de installa
ties zelfs bij een zeer geringe beschikbare 
ruimte nog een plaats kunnen vinden.
Er is slechts een geringe extra belasting 
van de aanwezige stroombronnen nodig, 
(bij de 15 ton installatie slechts max. 11 
kW).
De kleinere installaties kunnen zelfs op 
jachten met lichtstroomgeneratoren wor
den toegepast.

Een bijzonder voordeel is de eenvoudige, 
kostenbesparende montage welke zonder 
problemen ook door de bemanning kan 
worden verricht. De installaties produceren 
kiemvrij drinkwater van goede kwaliteit 
zonder dat nabehandeling met koolfilters 
nodig is. Ze zijn direct en overal toe te 
passen, in rivieren, op zee en op anker
plaatsen. De installaties zijn geschikt voor 
zeegaande schepen zoals tankers, contai
nerschepen, vrachtschepen, veerboten, 
bevoorradingsschepen enz. maar ook voor 
booreilanden, e.d.
In 't algemeen wordt het drinkwater hoe 
langer hoe duurder en daarom kunnen re
derijen de mogelijkheid voor probleemloze 
en laaggeprijsde drinkwaterproduktie vol
gens de moderne omgekeerde-osmose 
technieken, in overweging nemen.



The marine fouling problem
A two-day conference Marine fouling of offshore structures, held by the Society for 
Underwater Technology in London, 19-20 May 1981, attracted over 140 delegates from 
industry, government and research organisations in the UK and abroad. The conference 
was divided into four sessions:
•  marine biology -  an overall view
•  collection and interpretation of marine fouling data
•  consequences of marine fouling
•  control and removal of marine fouling.
A number of the papers covered work which had been supported by the Department of 
Energy. Several projects sponsored by the SERC's Marine Technology Directorate were 
described.

The extent of the problem
All platforms in the North sea are subject to 
marine fouling which can augment the hy
drodynamic loading while it also obscures 
surfaces to be inspected. Atkins Planning 
has attempted to assess the potential scale 
of the problem (1,2).
Fouling patterns are well established in the 
Southern gas fields where offshore opera
tions have been under way since about 
1965. Environmental conditions in the Cen
tral and Northern areas may be less favour
able for the fouling organisms, but no firm 
pattern has yet emerged. The first 30 m of a 
structure below mean water level will usual
ly accumulate dense growths which may be 
hard or soft; kelps may become dominant in 
the more Northern fields when mussels do 
not develop. Hard calcareous deposits will 
appear as a thin patchy layer over most of 
the structure.
The rate at which fouling will establish in the 
Central and Northern fields raises con
siderable uncertainties at present. This, 
coupled with doubt about the species of 
foulers likely to occur in the more northern 
waters, means that the scale of the problem 
is difficult to forecast for operational pur
poses.
A practical means of large-scale preven
tion of fouling has yet to be developed. 
Operators in the Southern fields have wide 
experience of removing growth for particu
lar purposes, and these techniques are 
readily applicable to the Central and North
ern fields below the limits of air diving. It is 
anticipated that cleaning programmes to 
remove voluminous fouling to relieve load
ing will be in the air-diving range and con
fined to those parts of the structure dow to 
20 to 30 m below mean water level. Clean
ing for inspection purposes, on the other 
hand, may be necessary at any point on the 
structure, and in such cases this could en
tail the provision of saturation as well as air- 
diving facilities. It is estimated that cleaning 
work for all purposes in the Southern gas 
fields will remain near its present level -  
involving about 9000 diver-days per y e a r- 
usually with the operation taking place from 
the platform. By the end of the decade 
cleaning for load relief in the Central and 
Northern fields could also require 9000 di
ver-days per year, with work being carried

out from support ships. Cleaning for in
spection purposes in these fields occupies, 
at present, an estimated 1500 diver days 
annually and takes place from facilities 
which include saturation capability; this re
quirement could be between two and four 
times greater by the end of the 1980s. The 
estimates of effort given here take account 
of low productivity in the underwater indus
try, with its interruptions of work cjue to 
currents, weather, regulations and access 
to platforms.
Environmental and historical conditions at 
each site will determine which types of 
fouling organisms colonise initially, and 
which eventually become dominant. The 
adaptability of individual organisms is of 
primary importance in determining whether 
a particular species will survive. Other fac
tors which affect growth patterns and rates 
have been reviewed by Atkins Research 
and Developent Ltd. (3).
With increasing water depth are associ
ated: decreasing temperature; decreasing 
light penetration; decreasing food 
availability and increasing pressure. The 
overall effect of increasing depth is usually 
a gradual reduction in the thickness of the 
fouling layer composed of the more durable 
species.
The spores and larvae of most fouling 
organisms are capable of only limited 
movement. Most of them originate from 
populations in the shore of near-shore re
gions, but seabed and oceanic species are 
also significant members of the fouling 
community. In the North Sea, most col
onisation and growth takes place in the 
summer months, April to September; any 
structures installed from October/Novem
ber onwards appear to remain relatively 
unfouled until the next summer when spaw
ning and growth occur.
Ocean currents are an important factor 
affecting the establishment of a fouling col
ony on a structure since they carry the 
fouling larvae to the structure and deter
mine what may settle there. Settlement of 
some larvae depends on currents carrying 
the larvea offshore within a week or so of 
their production. The larvae of certain 
organisms cannot settle unit they are suffi
ciently developed and may, for example, be 
freeliving for a short while before settling.

To assess the potential problems of fouling 
at any given site, it is important to know the 
velocities of the prevailing currents.
Other factors affecting the types and 
growth rates of foulers likely to colonise a 
structure include the varying boundaries of 
the water masses (characterised accor
ding to their normal planktonic indicators), 
food availability, presence of other organ
isms, and the operations being carried out 
on and around the structure. Any predic
tions of future growth levels will have to take 
into account these complex parameters. 
Present growth patterns follow the trend 
predicted in 1978 reasonably closely, 
although recent conditions in the North Sea 
seem to have brought about less growth on 
certain platforms and more on others. (2).

Effects on loading and performance
Conventional design techniques have 
been used (4) by W. S. Atkins and Partners 
to study the qualitative effects of marine 
fouling on the loading of fixed steel struc
tures. Three main design criteria were ex
amined: ‘lifetime’ loading leading to first 
excursion failure; dynamic resonance of 
the structure, and fatigue-life estimation. 
The results of the analysis indicated that 
marine growth can lead to significantly in
creased loads on the structure for both 
overall loading and local loading, a 50-mm 
thickness of marine growth leading to a 
load increase of 5.5% (see figure). With 
regard to the reduction of factors of safety, 
the consequences of marine growth were
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found to be more severe for the fatigue life 
of the structure than for the loading in the 
disign wave. Modification of the dynamic 
response of the structure by the increased 
mass arising from marine growth was 
calculated to be less significant than the 
direct increase in loading due to the same 
thickness of fouling.
Most of the loading induced by waves on a 
fixed offshore structure is generated on the 
30 m of the structure immediately below the 
mean water level. The greatest part of the 
load is attributable to the bracing members, 
the next most important members being the 
main legs. These observations suggest 
that it would be most beneficial to concen
trate cleaning operations on the bracing 
and main leg members situated within the 
top 30 m of water.
The effects of marine growth, particularly 
flexible growths, on the drag and inertia 
coefficients used to determine the loading 
on a structure have not yet been estab
lished in detail. The presence of hard 
growths tends to increase the drag coeffi
cient and reduce the inertia coefficient and, 
since most offshore structures are domin
ated by loading in the drag regime, an 
overall increase in loading due to the pre
sence of fouling should be expected. Pre
liminary examination of the experimental 
results confirm that local Cd values -  and so 
loading -  are increased considerably for 
rough cylinders, but other design features 
could offset this. However, the local loading 
on a fouled member in the lifetime wave 
could have lower margins of safety than 
were introduced at the disign stage, howev
er, the data on the effects of soft fouling is 
very sparse.
The study concluded that the importance 
attached to marine growth as a design pa
rameter is dependent upon the design 
techniques applied. Use of conventional 
design codes did not necessarily identify 
the most likely modes of failure for a large 
steel jacket, but a reliability analysis indi
cated marine growth to be among the most 
important parameters.
Fatigue calculations used for the design of 
offshore structures are based on laboratory 
measurements which do not take into 
account te possible biological and chemi
cal effects of marine fouling. A long-term 
multi-sponsored experiment (5) set up by 
BP aims to measure the effect of marine 
growth by comparing the fatigue lives of 
specimens mounted under water, on a pro
duction platform in the West Sole field, with 
the fatigue lives of identical specimens 
tested in the laboratory at The Welding 
institute. The specimens have identical 
welds, the same cathodic protection level, 
and are subject to the same stresses. 
Therefore, any difference in the lifetime of 
the specimens ought to be related to the 
effects of marine fouling.
To monitor the forces endured offshore 
each specimen is strain-gauged. The

straingauged signals are recorded con
tinuously and the tape changed every three 
weeks and brought ashore for analysis. 
The tapes are replayed at The Welding 
Institute and the stresses are reproduced in 
the laboratory using hydraulic jacks. A 
good comparison has been obtained so far 
between the two sets of specimens; the 
laboratory specimens are fatiguing in the 
same manner as those offshore, with 
cracks occurring at the weld toes. The com
plete results of the experiment should be 
available in 1982.

Computer handling of fouling data
The main recommendation made by the 
Department of Energy's Marine Fouling 
Working Party (6) was that a formal data
base should be set up to cover information 
concerning the marine fouling of offshore 
structures. The Offshore Marine Studies 
Unit (OMSU) of Aberdeen University is to 
gather the data which will be entered into a 
suitable computer storage and retreval 
system8 by the Scottish Marine Biological 
Association (7,8).
Since 1977, OMSU has been involved in 
studying marine growth on offshore struc
tures and, during this time, has developed a 
standard marine growth inspection proce
dure for conventional steel jackets. Refer
ence sites are established on the inside and 
outside of vertical legs and on the upper 
and lower surfaces of horizontal members. 
At each site, divers report verbally to the 
dive supervisor on the marine growth that 
can be seen .This process is assisted by the 
use of a standard log sheet which is com
pleted by the supervisor. The diver also 
takes photographs of the marine growth 
and, for the early stages of colony 
establishment, samples are obtained by 
scraping off an area 150 x 150 mm.
One area of special interest tot operators 
and the certifying authorities is the thick
ness of the marine growth at different levels 
on the jacket. It is reasonably easy for a 
diver to measure the thickness of hard 
growth, such as mussels, but it is more 
difficult to assess the thickness of soft 
growth.
When the information has been collected 
and analysed, an inspection report is pre
pared which describes the marine growth 
present on a jacket, assesses the percen
tage cover and thickness of the most signifi
cant species and attempts to predict 
changes in the fouling community and 
levels in the next three years. With the 
agreement of the operators involved, in
formation from reports already prepared 
and currently being collected will be in
corporated in the database.
The extensive and inter-disciplinary nature 
of the marine fouling problem suggested 
the main requirements of the storage and 
retrieval system to be that:
-  it should be capable of storing a wide 

variety of information in a form which

allows access to selected parts of the 
data

-  it should be easy to use by individuals 
with no specialist knowledge of compu
ter programming

-  it should have a high power ratio: one unit 
of user effort producing many units of 
machine effort

-  the retrieved information should be in an 
easily-interpreted form; ideally, graphics 
facilities, as well as standard line-printer 
listings, should be incorporated

-  there should be a minimal requirement 
for software development

-  the system should be compatible with 
existing NERC databases such as the 
MIAS oceanographic database.

At present, two systems, ENUF and G- 
EXEC, are being considered. Both sys
tems require carefully planned data input 
and storage and, to achieve this, a standar
dised data log sheet is being disigned. Dis
cussions with offshore operators par
ticipating in the scheme will take place to 
establish their needs.
To facilitate efficient retrieval of the stored 
information, the data will be organised into 
a matrix with a fixed format within files. The 
data and log sheets, will reflect this 
organisation. As well as obtaining informa
tion for specific enquiries, it should also be 
possible to search the data for trends and 
correlations once a volume of information 
from a variety of structures and locations 
has been stored. The ability to combine the 
fouling data with oceanographic informa
tion from other computer files should lead to 
a better understanding of the fouling prob
lem at specific locations.
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Unieke kraan voor Franse marine

H m H H H H l

Technische gegevens

Algemeen
type
aandrijving 
capaciteit 
min. radius 
max. radius 
zwenkbereik

VI-H-10/3,5-11 
electro-hydraulisch 
100 KN 
3,5 meter 
11 meter 
beperkt.

Eind maart 1982 heeft de machinefabriek 
Kemach BV te Lemmer een zeer bijzonde
re electro-hydrauiische kraan afgeieverd, 
die werd gebouwd in opdracht van Davit 
Company BV in Utrecht. Dit bedrijf is ge
specialiseerd in de ontwikkeling, engineer
ing en fabricage van reddingsmiddelen en 
dekinstallaties voor zeegaande schepen. 
Het is de tweede keer binnen korte tijd dat 
Kemach voor Davit Company een electro- 
hydrauiische kraan, bestemd voor de Fran
se marine, bouwde. Kemach is een specia
list op het terrein van hydrostatische aan
drijvingen voor alle denkbare werktuigen, 
van brandweerwagens tot lieren.
De kraan van het type VI-H-10/3,5-11 is 
bestemd voor een landingsvaartuig van de 
Franse marine en derhalve is er bij de 
constructie rekening gehouden met een 
aantal specifieke eisen en voorwaarden, 
waaraan installaties aan boord van marine- 
vaartuigen moeten voldoen.

Kraankolom
De kraankolom is een in één geheel sa
mengelaste constructie voor maximale 
sterkte en stijfheid en bevat inspektieluiken 
voor: het 'powerpack', de electrische instal
latie en de hydraulische componenten. De 
kolom wordt aan de fundatie bevestigd 
door middel van een draaikrans met rollen- 
lager en inwendige vertanding.

Prestaties
zwenksnelheid, variabel tussen 
benodigde tijd voor toppen 
hijssnelheid, variabel tussen 
viersnelheid, variabel tussen 
hijssnelheid, functie snel hijsen'

Zwenkwerk
Gezien het belangrijke karakter van het 
zwenkwerk wordt dit met speciale zorg be
rekend, teneinde er zeker van te zijn dat het 
zwenken zal kunnen geschieden in elke 
bedrijfsconditie.
Gewoonlijk wordt het zwenkwerk ontwor
pen om bedrijfszeker te zijn tijdens 5° 
statische slagzij en 2° statische trim, 
gecombineerd met de dynamische krach
ten van 30 kg/m2 ten gevolge van wind en 
acceleratiekrachten van arm en last. De 
equivalente belasting van deze lastcombi- 
natie kan worden omschreven als een 12° 
statische helling.

0 en 1 omw/min.
±  45 sec.
0 en 20 m/min.
0 en 20 m/min.
45 m/min. (gedurende eerste 1,5 mtr.)

Bij het model Vl-H worden twee zwenk- 
werken toegepast. Eén zwenkwerk be
staat uit een rondsel, aangedreven door 
een planetaire reductiekast met een aan
gebouwde en hydraulisch bediende 'multi 
disc' rem. Deze rem wordt gelicht zodra het 
zwenkwerk wordt ingeschakeld en valt au
tomatisch in, zodra de bedieningshandle in 
de neutrale positie komt. De motor is van 
het merk Hydromatik-Rexroth, vertegen
woordigd over de gehele wereld.

Kraanarm
De kraanarm is een opgebouwde water
dicht gesloten kast. Twee dubbelwerkende



cilinders van het fabrikaat Hydraudyne- 
Rexroth met aangebouwd leidingbreuk- 
beveitigingsventiel zijn toegepast voor het 
op- en aftoppen. De cilinders zijn uitge
voerd met een zeewaterbestendige ver
chroomde stang en aan elke kant voorzien 
van zelfinstellende bollagers.
Aan de bodemzijde van de cilinders is een 
instelbare hydraulische demping inge
bouwd.

Hijslier
De hijslier is gemonteerd op de kraanarm, 
vlak bij het draaipunt en bestaat uit een 
gegroefde trommel, een planetair drijfwerk 
met aangebouwde ’multi-disc' rem, een ex
tra ’input’-sectie voor noodbediening en 
een hydromotor met leidingbreuk beveili- 
gingsventiel van het fabrikaat Hydromatik- 
Rexroth.
De trommel is in elke positie door de auto
matisch werkende rem geblokkeerd, zodra 
de bedieningshandle in neutrale positie 
staat.
Het onderblok met een capaciteit van
10.000 kg., bevat een staaldraadschijf met 
een afgedicht rollenlager en een draaibare 
veiligheidshaak van het Liverpool C-type.

Hydraulisch systeem
Gezien het feit dat dit een van de meest 
belangrijke systemen van de kraan is, is 
aan de keuzebepaling speciale zorg voor
afgegaan, hetgeen resulteerde in het vol
gende:
-  complete hydraulische beveiliging tegen 

overbelasting
-  hydrostatische lieraandrijving. Het aan

drijven van de lier vraagt het meeste 
vermogen en veroorzaakt, bij het afvie
ren van de last, de grootste hoeveelheid 
warmte in de hydraulische olie. Door nu 
te kiezen voor een hydrostatische aan
drijving in een gesloten systeem wordt 
een minimale hoeveelheid warmte ge
produceerd, waardoor voor de olietank

een klein formaat toegepast kan worden. 
Het hydraulisch systeem van het Vi-H 
model is gebaseerd op een ’powerpack' 
bestaande uit twee Hydromatik-Rexroth 
pompen, aangedreven dooreen elektro
motor van 63 kW, 3 x 440V, 60 Hz. De 
pomp met variabele opbrengst bedient 
alleen het hijscircuit, terwijl de pomp met 
de constante opbrengst gebruikt wordt 
voor het zwenken en toppen.
De 200-liter olietank is zodanig in de 
kolom gemonteerd dat eventuele de
montage ervan mogelijk is.

Bediening
Het bedieningsbordes is gesitueerd aan de 
linkerzijde van het draaiende deel van de 
kraan.
Eén bedieningshandle is aangebracht voor 
de hijs/vier-beweging, terwijl een tweede 
handle gemonteerd is voor zwenken links/ 
rechts en toppen op/neer.
Deze handles zijn veerbelast, zodat ze, als 
ze losgelaten worden, terug komen naar de 
'neutraal-stand'. In deze positie zijn de lier
en zwenkaandrijving geblokkeerd door de 
automatisch weerkende rem, die pas vrij
gemaakt wordt als de aandrijving bekrach
tigd wordt. De cilinders worden geblok
keerd door de hierop bevestigde hydrauli
sche ventielen. Zodra één van de handles 
bediend wordt, begint de olie te stromen 
naar de betreffende aandrijving of cilinder. 
De snelheid is regelbaar van nul to maxi
maal, een en ander afhankelijk van de 
stand van de bedieningshandle.
Een speciale handle is aangebracht voor 
het oppikken van lasten vanaf het waterop
pervlak. Door middel van deze handle wor
den zowel de lieraandrijving als de topcilin- 
ders bekrachtigd tot hun maximale snel
heid.

Veiligheidsapparatuur
Hydraulische overbelastingsventielen voor
komen toppen, hijsen of zwenken onder

overbelasting. Zodra dit gebeurt wordt de 
betreffende functie automatisch geblok
keerd. Bovendien worden bij wegvallen 
van het hydraulisch vermogen, ten gevolge 
van het niet-werken van bijv. 'powerpack' 
of door een gebroken pijpleiding, alle func
ties geblokkeerd totdat het hydraulisch ver
mogen weer aanwezig is.
Bovendien is elke functie van de kraan 
bedienbaar met behulp van een portable 
motor, die óf op de lier óf op de noodpomp 
gemonteerd kan worden.
Op de lier is een eindschakelaar aange
bracht voor de hoogste en laagste haakpo- 
sitie, terwijl ook het zwenkbereik begrensd 
is door eindschakelaars.

Electrische installatie
Achter een van de deuren op de linkerzij- 
kant van de kraan bevindt zich de electri
sche schakelkast met de hoofdschakelaar. 
De toevoer van het electrisch vermogen 
geschiedt via een kabel, die door het mid
den van de kraan loopt.
Een electra-bedieningskast bevindt zich bij 
de hydraulische bedieningshandles. In de
ze kast zijn de volgende functies opge
nomen:
-  noodstop
-  vergrendeling ’snel hijsen
-  indicator 'motor volledig aange

lopen'
-  indicator 'motor werkt onder

overbelasting'
-  indicator motor oververhit'
-  indicator 'filter vervuild’
-  indicator werken met 1 gene

rator'
-  indicator 'snel hijsen mogelijk'
Teneinde de aanloopstroom van de elec- 
tro-motor te beperken tot max. 200 A. is in 
het electrisch circuit een aanlooptrafo op- 
genomen.

P.A.L.

Nieuwe uitgaven

IJZEREN MANNEN 
OP HOUTEN SCHEPEN

Door S. J. van der Molen.

Uitgave: De Boer Maritiem; Unieboek b.v., 
Bussum.
Afmetingen: 23,5 x 25 x 1,2 cm; 110 pagi
na's met meer dan 80 zwart-wit afbeel
dingen.
Prijs: ƒ 34,50.

Het boek is een verzameling van artikelen, 
studies reportages en vraaggesprekken 
die de auteur in de loop van dertig jaar over 
de zeilvaart heeft gepubliceerd. Het behan
delt onderwerpen zoals de pleziervaart, 
oude schepen, schippersverhalen,
scheepstypen, kerkscheepjes en 
scheepsrampen. Het betreft hoofdzakelijk 
kleine zeilschepen die Friese en Groningse 
havens aandeden of als thuishaven 
hadden.

De onafhankelijke verhalen zijn rond een 
aantal hoofdthema’s zoals, Vissers van de 
Waddenkust, Rampen voor de Nederland
se kust, Volkskunst en folklore gebundeld. 
Alle verhalen kunnen onafhankelijk van el
kander gelezen worden. Het is een bonte 
bloemlezing geworden waaruit men de lief
de van de auteur voor het zeilschip en 
vooral voor het kleine zeilschip proeft.

Dr. Ir. K. J. Saurwalt



*  NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
^  TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 

(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorlopige programma van lezingen en evenementen in het seizoen 1982/1983

HET TOEPASSEN VAN SWD-MOTO- 
REN, WELKE SPECIAAL ONTWIKKELD 
ZIJN VOOR HET GEBRUIK VAN ZWARE 
BRANDSTOFFEN
door L. J. Neut, general manager Marine 
Department van Stork-Werkspoor-Diesel, 
Amsterdam
do. 16 sept. Vlissingen 
wo. 22 sept. Amsterdam

ONDERWATER VERFSYSTEMEN
door J. Happé, Hoofd Scheepvaarten Con
structie Laboratorium, Dr. J. Verborgt, 
Hoofd Research Laboratorium en Drs. Ing. 
P. H. Isselmann, Projectleider van Sigma 
Coatings B.V., Uithoorn 
di. 21 sept. Groningen 
do. 23 sept. Rotterdam

DE BOUWLOODS VAN 
VAN DER GIESSEN-DE NOORD 
ALS KERNPUNT VAN HET 
MODERNISERINGSPROGRAMMA **
door ir. C. J. van Heel, directeur Van der 
Giessen-De Noord, Krimpen a/d IJssef 
wo. 13 okt. Amsterdam 
do. 14 okt. Rotterdam 
do. 21 okt. Vlissingen

DE ONTWIKKELING VAN DE NIEUWE 
NEDLLOYD CHEMICALIËNTANKER**
door ir. H. Keers, Hoofd van de Ontwerpaf
deling bij Van der Giessen-De Noord, Krim
pen a/d IJssel 
do. 21 okt. Groningen 
wo. 17 nov. Amsterdam 
do. 18 nov. Rotterdam 
do. 16 dec. Vlissingen

DE VIERDE GENERATIE VERSTELBA
RE SCHROEVEN**
doorir. G. H. M. Beek van LipsB.V., Drunen 
do. 18 nov. Vlissingen

di. 23 nov. Groningen 
di. 30 nov. Delft (voor de afdeling Rot
terdam)

DE TOEKOMST VAN DE BINNEN
SCHEEPVAART IN BRAZILIË
door ing. D. E. d'Arnaud, Maritime Consul
tant te Aerdenhout 
di. 14 dec. Groningen? 
wo. 15 dec. Amsterdam? 
do. 16 dec. Rotterdam?

NIEUWJAARSBIJEENKOMSTEN
di. 4 jan. Rotterdam 
wo. 5 jan. Groningen 
do. 6 jan. Vlissingen

DE PROBLEMATIEK VAN HET RIJN 
MAIN DONAU KANAAL
door Jac. de Jong, Hoofdredacteur Dag
blad Scheepvaart, Rotterdam 
wo. 19 jan. Amsterdam

ONDERWERP EN SPREKER NADER OP 
TE GEVEN
do. 20 jan. Rotterdam 
do. 20 jan. Vlissingen

ONDERWERP EN SPREKER NADER OP 
TE GEVEN
wo. 16 febr. Amsterdam 
do. 17 febr. Rotterdam 
do. 17 febr. Groningen 
do. 17 febr. Vlissingen

DE MIJNENJAGER ALKMAAR'**
Sprekers nader op te geven
wo. 16 mrt. Amsterdam
di. 29 mrt. Delft voorde afdeling Rotterdam

ONDERWERP EN SPREKER NADER OP 
TE GEVEN
di. 15 mrt. Groningen 
do. 17 mrt. Vlissingen

ONDERWERP EN SPREKER NADER OP 
TE GEVEN
wo. 13 apr. Amsterdam 
do. 14 apr. Rotterdam 
do. 14 apr. Groningen 
do. 21 apr. Vlissingen

NB
Dit programma zal in de komende maan
den worden aangevuld en eventueel ge
wijzigd.
* Lezingen in samenwerking met de Ne
therlands Branch van het Institute of 
Marine Engineers.
** Lezingen in samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Klvl en 
het Scheepsbouwkundig Gezelschap 
'William Froude’.
1. De lezingen in Groningen worden ge

houden in Café-Restaurant 'Bosch- 
huis’, Hereweg 95, Groningen, aan
vang 20.00 uur.

2. De lezingen in Amsterdam worden 
gehouden in het Instituut voor Hoger 
Technisch en Nautisch Onderwijs, 
Schipluidenlaan 20, Amsterdam, 
aanvang 17.30 uur.

3. De lezingen in Delft worden gehou
den in de aula van de TH, Mekelweg 2, 
Delft, aanvang 20.00 uur.

4. De lezingen in Rotterdam worden 
gehouden in de Clauszaal van 
het Groothandelsgebouw, Stations
plein 45, aanvang 20.00 uur.

5. De lezingen in Vlissingen worden ge
houden in het Maritiem Hotel Britan
nia, Boulevard Evertsen 244, aan
vang 19.30 uur.

Verenigingsnieuws

Zes afstudeerprijzen uitgereikt
Aan het einde van het studiejaar 
1981/1982 zijn weer een zestal afstudeer
prijzen uitgereikt welke de vereniging be
schikbaar stelde uit het voordelig saldo 
over 1981.

Rotterdam
Bij de Hogere School voor Scheepswerk- 
tuigkundigen in Rotterdam werd de prijs 
gedeeld door twee junior-leden van onze

vereniging, de heren J. Bot en H. L. Bullée. 
Zij hadden samen hun afstudeerverslag 
geschreven over: 'Warmtebalansen en 
Stromingsdiagrammen van een stoomtur- 
bine-installatie'. Zij ontvingen hun prijs uit 
handen van de Algemeen Secretaris.

Amsterdam
Ook de prijs die beschikbaar gesteld was 
aan het Instituut voor Hoger Technisch en 
Nautisch Onderwijs 'Amsterdam' werd ver
deeld onder twee afgestudeerden. Zij 
schreven samen hun afstudeerverslag 
over: 'Brandstof- en Luchtregeling voor

Stoomketels’. De gelukkige winnaars, B. A. 
M. Overtoom en G. J. Holtzer, ontvingen 
hun prijs uit handen van de heer S. de 
Nobel, secretaris van de afdeling Amster
dam van onze Vereniging.

Delfzijl
Op 2 juli j.l. vond de prijsuitreiking plaats bij 
de Noordelijke Academie voor Scheep
vaart en Techniek Abel Tasman' te Delfzijl.

De prijswinnaar was Jeroen Visser met een 
afstudeerverslag over: 'De moderne resi- 
duele brandstof voor gebruik in langzaam-



lopende tweeslag/motoren. Deheering, L. 
Lussenburg, penningmeester van de afde
ling Groningen van onze Vereniging, reikte 
de prijs uit.

Vtissingen
Bij het Maritiem instituut 'De fiuyter’ te 
Vltssingen werd op 3 juli j.l. de prijs uitge
reikt door de beer J. G. Buriage, voorzitter 
van de afdeling Zeeland van onze Vereni
ging.
De prijswinnaar was de heer R. Hoppener 
met een scriptie over: Het analyseren en 
opstellen van een computerprogramma in 
BASIC voor het maken van stoomturbine- 
opgaven’.

Haarlem
Bij de Hogere Technische School te Haar
lem vond eveneens op 3 juli j.S, de prijs
uitreiking plaats aan de heer M. H. Krekel 
uit de afdeling Scheepsöouwkunde, Hij 
ontving zijn prijs voor afstudeerwerk over 
drie onderwerpen
-  Litteratuuronderzoek ferro-cement 

vaartuigen
-  Sterkteberekeningen van een onder

deel van een dergelijk vaartuig met be
hulp van de gangbare betonvoorschrif- 
ten aan de hand van geldende classtfica- 
tievoorschriften

-  Het op sterkte doorrekenen van een 
laaddeur van een schip m.b.v. een be
staand computerprogramma.

De prijs werd hem uitgereikt door de heer ir. 
J. W. Brand, penningmeester van de afde
ling Amsterdam van onze Vereniging.

Dordrecht
Tenslotte reikte de heer ing. C. W. van 
Cappellen, vice-voorzitter van het hoofd
bestuur, de prijs uit bij de Hogere Techni
sche School in Dordrecht.
De prijs was bestemd voor de heer G. C. J. 
Grimminck van de afdeling Werktuigbouw
kunde, die zijn afstudeerverslag schreef 
over: ’Zoutlozing op zee’.

Ballotage

De volgende heren zijn voor het GEWOON 
LIDMAATSCHAP de Ballotage-Commis- 
sie gepasseerd:

P. B. ANTONISEN
Surveyor American Bureau of Shipping, 
Rotterdam
Appelstraat 187, 4462 TJ Goes 
Voorgesteld door J. P. Kalkman 
Afdeling Rotterdam

Ing. J. DOORN
Scheeps- en Werktuigkundig expert Ex
pertise- en Ing. Bureau L. Th. de Beijer
B.V., Rotterdam 
Meer en Boslaan 14,
2103 VP Heemstede 
Voorgesteld door ir. H. L. de Beijer 
Afdeling Rotterdam

H. R. GODLIEB 
Surveyor Bureau Veritas 
Dreef 154, 3224 XC Helievoetsluis 
Voorgesteid door J. Huis 
Afdeling Rotterdam

ing. M. B. H. M. HENDRIKS 
Scheeps- en Werktuigkundig expert D. 
Touw Expertise- en ingenieursbureau B.V. 
Adrianalaan 125, 3053 MA Rotterdam 
Voorgesteld door ir. D. J. E. M. Touw 
Afdeling Rotterdam

A. VAN KLINK
Engineer Surveyor to Lloyd’s Register of 
Shipping, Rotterdam 
Reigerhof 16, 3235 SE Rockanje 
Voorgesteld door ing. L. O. Jonker 
Afdeling Rotterdam

N. F. LEENHEER
Chef Scheepsreparatie Elektrische Instal
laties Van Rietschoten & Hou wens B.V., 
W. A. Plantsoen 156,2991 NJ Barendrecht 
Voorgesteld door M. Rietveld 
Afdeling Rotterdam

H. K. VAN LEEUWEN
Surveyor American Bureau of Shipping,
Rotterdam
Acaciataan 14, 1231 BT Loosdrecht 
Voorgesteld door J. P. Kalkman 
Afdeling Rotterdam

Ing. P. M. PAUW
Elec. Engineer Nedlloyd Rederijdiensten, 
Rotterdam
Duindoorn 25,2923 EB Krimpen a.d. IJssel 
Voorgesteld door ir. W. C. de Roos 
Afdeling Rotterdam

J. POSTMA
SWTK-HTS-structuur; diploma B volledig 
Garderenseweg 3, 3888 LA Uddel 
Voorgesteld door L. J. J. van Schendel 
Afdeling Groningen

Ing. H. D. VAN DER WERF 
Procurement engineer Esma Euro Ship
builders and Marine Ag. B.V., Amsterdam 
Noorderbreek 8, 1121 KG Landsmeer 
Voorgesteld door ir. W. C. de Roos 
Afdeling Amsterdam

C. ZOCK
Oud-SWTK (met diploma C2); Gemeente
lijk Energiebedrijf, Amsterdam 
Botterlaan 24, 1503 JZ Zaandam 
Voorgesteld door J. J. Nijntjes 
Afdeling Amsterdam

Verkochte schepen

Jacqueline Broere
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company te Rotterdam, is de 
Nederlandse chemicaliën-tanker Jacqueli
ne Broere, eigendom van Gebr. Broere

B.V. te Dordrecht, verkocht aan Hassan 
Sado & Co. te Suez, Egypte. Het schip met 
een draagvermogen van 1,254 ton, werd 
gebouwd in 1965 door A. Vuyk te Capelle 
a.d. IJssel en is uitgerust met een Deutz 
hoofdmotor van 1.000 pk.
De overdracht heeft inmiddels te Sliedrecht 
plaatsgevonden, waarna de naam van het 
schip gewijzigd is in Jacqueline. Het schip 
zal dienst doen als bunkerboot in de baai 
van Suez.

Technische informatie

Nieuwe brochure over zware 
brandstoffen
Door BP Marine sales is een brochure sa
mengesteld getiteld: Het gebruik van mo
derne (zware) brandstoffen aan boord van 
schepen'. In dit door de heer Hulsbergen 
geschreven boekwerk komen de volgende 
onderwerpen aan de orde:
-  het raffinageproces van residuale stook

oliën
-  produktkwaliteiten en testmethoden
-  internationale produktspecificaties en 

benamingen
-  behandeling en invloed van residuaie 

brandstoffen voor optimaal gebruik in 
scheepsdieselmotoren

-  aanpassing van de smeerolie bij de toe
passing van residuale brandstoffen in 
scheepsdieselmotoren.

Het boekwerk kan schriftelijk worden be
steld bij: BP Marine Sales, Postbus 1634, 
1000 BP Amsterdam.

Hydrauliek pompen en motoren
Abex Denison Ltd. heeft een nieuwe bro
chure over hydrauliek pompen en motoren 
uitgegeven.
Het uitgangspunt voor het vervaardigen 
van deze brochure is geweest dat de hy
drauliek gebruiker zelf in staat moet kun
nen zijn om een pomp of een motor met 
bijbehorende accessoires te kunnen selec
teren.
Daarom is deze brochure eenvoudig en 
overzichtelijk van opzet in de Nederlandse 
laai en zijn alle onnodige wetenschappelij
ke gegevens weggelaten.
Uiteraard blijft voorde hydrauliek gebruiker 
de zeer uitgebreide documentatie beschik
baar,
De in deze brochure 'pompen en motoren’ 
opgenomen apparatuur is uit voorraad le
verbaar. Tevens zijn de technische gege
vens van de pompen en motoren aan de 
laatste stand der techniek aangepast, 
d.w.z. verhoogde werkdrukken tot 250 bar. 
Nadere informatie: Abex Denison Ltd., K. 
Onnesweg 22, 3316 GL Dordrecht. Tele
foon: 078 -  179900.

Energiebesparing in de binnenvaart
Het is algemeen bekend dat bij de auto de 
rijstijl van de chauffeur in hoge mate bepa
lend is voor het brandstofverbruik. Dit geldt



in nog sterkere mate voor binnenvaart
schepen. Een goede vaardiscipline van de 
man aan het roer is van doorslaggevende 
invloed op het gasolieverbruik. De prijs van 
de zogenaamde lichte gasolie, die voor 
dieselmotoren op binnenvaartschepen 
wordt gebruikt, is de laatste jaren zo hoog 
geworden dat de brandstofkosten momen
teel al een 25 è 35 procent van de totale 
exploitatiekosten uitmaken. Duidelijk zal 
zijn dat iedere mogelijkheid om op de 
brandstofkosten te besparen zeer aantrek
kelijk is.
Onder het motto 'met minder brandstof 
meer verdienen’ heeft het Overlegcomité 
energiebesparing binnenvaart de versprei
de kennis, ervaring en inzichten op het 
gebied van op korte termijn te realiseren 
energiebesparingsmogelijkheden in de 
Rijn- en binnenvaart geselecteerd. Dit 
overlegcomité is in het leven geroepen 
door de Stichting Coördinatie Maritiem On
derzoek (CMO), een afsplitsing van het 
vroegere Nederlands Maritiem Instituut 
(NMI). Het voorzitterschap is in handen van 
de Stichting Voorlichting Energiebespa
ring Nederland (Sven), die tevens op zich 
heeft genomen de door het Overlegcomité 
geselectee rde energiebesparingsmoge
lijkheden te bundelen tot een voorlichtings
pakket voor de binnenschippers. Dit voor
lichtingspakket zal het komend najaar wor
den verspreid. Het bestaat uit een aantal 
informatiebladen over energiebespa
ringsmogelijkheden die op ruime schaal in 
de Rijn- en binnenvaart toepasbaar zijn en 
die bovendien in de praktijk hebben bewe
zen economisch aantrekkelijk te zijn. 
Nadere informatie bij S.V.E.N., Laan van 
Westenenk. 501, 7334 DT Apeldoorn, tel. 
055 -  33 07 50.

Nieuwe brochure: Wenken bij de toe
passing van roestvast staal
Roestvast staal (rvs) vormt minder dan 3 
procent van de totale hoeveelheid staal, die 
over de hele wereld wordt toegepast. Om
dat het echter als constructiemateriaal bij 
een groot aantal vitale onderdelen in nage
noeg alle takken van industrie wordt toege
past, heeft het zowel een technologisch als 
economisch belang, dat veel groter is dan 
door eerder genoemd percentage wordt 
aangegeven. Hierdoor kan een enkel cor- 
rosiegeval bij rvs apparatuur al gauw hon
derdduizenden, zo niet miljoenen guldens 
kosten.
De totale corrosieschade aan roestvast 
stalen apparatuur en leidingen in de Neder
landse (petro)chemische industrie (een in
dustrietak waar men veel rvs gebruikt) 
wordt geschat op een jaarlijks bedrag tus
sen ƒ 1,5 en /  2,2 miljard. Door een des
kundiger materiaalkeuze en -gebruik zou 
hierop een besparing van ƒ 150 miljoen per 
jaar zeker mogelijk zijn.
Het zal duidelijk zijn, dat de toepassing van 
roestvast staal in bijna alle gevallen een 
kostbare investering is. Door voor een juis

te behandeling van het rvs zorg te dragen, 
zal het aan de gestelde eisen (blijven) vol
doen tegen een minimum aan noodzakelij
ke kosten. De brochure 'Wenken bij de 
toepassing van roestvast staal' kan u hier
bij een flink eind op weg helpen. In deze 
brochure wordt op compacte wijze punts
gewijs aangegeven waarop men dient te 
letten bij de toepassing van roestvast staal. 
Geïnteresseerden kunnen de (gratis) bro
chure aanvragen bij: MCE, Postbus 296, 
2300 AG Leiden, telefoon 071 -  144541.

Nieuwe handleiding van Perkins voor 
inbouw bootmotoren
Sinds kort is bij de Perkins Power Centres, 
importeurs en dealers de nieuwe derde 
druk verkrijgbaar van het veelomvattende 
handboek 'Marine Installation Manual’ van 
Perkins.
Het handboek is geschreven voor zowel 
booteigenaars als de jachtwerven en om
vat alle aspecten van de aankoop van een 
dieselmotor en de installatie daarvan. Veel 
gegevens worden verstrekt over onder
werpen als: het kiezen van de juiste motor, 
transmissies, hulpaggregaten, elektrische 
uitrusting en schroeven.
Het handboek is goed geïllustreerd met 
zwart/wit-foto's, vermogenskrommen, ta
bellen en gemakkelijk leesbare diagram
men. Ook bevat het boek doorsneeteke- 
ningen van motoren, waarop verschillende 
interne onderdelen en circuits te zien zijn. 
Het boek is bij tot en met de Perkins V8.540 
en TV8.540 motoren en de 164 kW Range 4 
bootmotoren. Hoewel het boek hoofdzake
lijk over motoren voor de aandrijving van 
een schip gaat, wordt veel aandacht be
steed aan stroomopwekking op schepen 
en pompsets.
De 'Marine Installation Manual’ is te koop 
bij iedere officiële Perkins-dealer: Kemper 
en Van Twist B.V, Postbus 158, 3300 AD 
Dordrecht, telefoon 078-130155; telex 
29124.

The MAPLIS system
Shipping Research Services A/S (SRS), 
Oslo, developed the MAPLIS system for 
material management and control. MA
PLIS is an on-line EDP-system designed 
for the shipbuilding and offshore industries. 
This system will reduce the amount of 
paperwork, improve the information pro
cess and through better control reduce the 
material costs. MAPLIS is so far installed 
on minicomputers in 7 yards and 2 en
gineering companies in Norway where it 
has been applied both in offshore projects 
and in shipbuilding. MAPLIS is now being 
introduced internationally. MAPLIS hand
les both outfit and steel materials, 
and within these groups both direct and 
indirect components may be included. MA
PLIS is unique because it is the result of a 
new and wider definition of the material 
management concept. With MAPLIS the 
material information first appears in the

design office as drawing files and material 
specifications (lists). The system is then 
used to transform the material specifica
tions to purchase orders followed by ex- 
pediting and receiving of materials. Still 
using MAPLIS, the work preparation func- 
tion prepares work orders with related 
drawings and material bills, MAPLIS also 
keeps complete inventory control. Numer- 
ous cost control reports are given for one or 
several projects (huil no.s)
SRS is formerly known in the shipbuilding 
industry all over the world for the AUTO- 
KON CAD/CAM system. With MAPLIS 
SRS is introducing a counterpart to AUTO- 
KON among the management Systems.

Diversen

Nieuw vrachtcentrum in Hong Kong
Sealand (Oriënt) Ltd -  een dochteronder
neming van de wereldwijde Sealand Group 
die zich bezighoudt met het overslaan en 
transporteren van containers -  heeft met 
het Far East Consortium uit Hong Kong een 
joint venture, opgezet, die het exploiteren 
van een gloednieuw vrachtcentrum als be
langrijkste taak zal krijgen. Dat centrum zal 
vooreen bedrag van een kleine 600 miljoen 
gulden worden gebouwd bij de derde pier 
van het Kwai Chung Container Terminal. 
Sealand exploiteert zelf die pier al. De pure 
bouwkosten van het zes verdiepingen ho
ge gebouw belopen zo’n ƒ 400 mln, de rest 
is voor bijkomende voorzieningen uitge
trokken. Fase 1 zal in de loop van volgend 
jaar afgesloten moeten zijn, rond 1986 zal 
de laatste hand aan het projekt worden 
gelegd.
Het 61 meter-hoge gebouw zal een aantal 
unieke voorzieningen krijgen. De parterre’ 
komt vijftien meter van de grond, waardoor 
eronder ruimte is voor een systeem van 
kranen die containers kunnen verplaatsen. 
In z'n soort zal het Sealand-vrachtcen- 
trum geen vergelijkbaar objekt in de wereld 
kennen. 'Om het gebouw heen komt een 
spiraalvormige weg, zodat alle verdiepin
gen bereikbaar zijn voor vrachtverkeer op 
een manier die gelijk is aan werken op de 
begane grond,’ aldus de voorzitter van de 
raad van bestuur van Sealand, bij de be
kendmaking van de oprichting van de joint 
venture, die Asia Terminals Ltd is gedoopt. 
Elk van de zes verdiepingen beschikt over
30.000 m2 vloeroppervlak op- en overslag- 
capaciteit, waarin is begrepen een par- 
keerfaciliteit voor 100 vrachtwagens. Op 
het dak is er dan nog plaats voor 400 trucks, 
terwijl daar voorts de document afhande
ling en de andere kantoren zijn gevestigd. 
Sealand heeft 51 procent van het aande
lenkapitaal van Asia Terminals Ltd in han
den en zal in de periode dat nog niet het 
hele complex is opgeleverd, zorg dragen 
voor het dagelijkse beheer.


