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Hebben de Nederlandse reders een zucht 
van verlichting geslaakt toen minister Zee- 
valking dezer dagen tijdens een electoraal 
praatje zo tussen neus en lippen door ver
telde dat de regeling ten aanzien van de 
investeringspremies althans voor 1983 zal 
worden voortgezet? Het zal wel een klein 
zuchtje zijn geweest, want de recente ge
woonte van het kabinet om een dergelijk 
systeem telkens per jaar te beoordelen, is 
toch weinig bevorderlijk om een van de 
belangrijkste vaderlandse bedrijfstakken 
datgene te geven wat zo broodnodig is, 
namelijk een door de eigen regering ge
waarborgde stabiele koers.

Goed, wij weten nu dat al degenen die ook 
het volgend jaar schepen in eigen land 
willen bestellen, in aanmerking kunnen ko
men voor de 12% Wl R plus de 5 maal 2,3% 
Investeringspremie Zeescheepvaart en 
dat op grond daarvan wellicht enkele inte
ressante nieuwbouwopdrachten zijn te 
verwachten. Onder meer, zo hebben wij 
begrepen van de directie van de doorgaans 
zeer goed geïnformeerde Nederlandse 
Scheepshypotheekbank, van buitenlan
ders, die zich voelen aangetrokken door de 
huidige Nederlandse subsidieregeling en 
daarvan gaarne gebruik willen maken. 
Voor hen is de zaak simpel genoeg: een 
Nederlandse dochtermaatschappij is snel 
genoeg gecreëerd, desnoods kan ook ge
bruik worden gemaakt van een reeds be
staande Nederlandse rederij, die de order 
namens de buitenlander plaatst. Bij een 
recente tewaterlating in Friesland verna
men wij dat er diverse zulke half binnen
landse/half buitenlandse nieuwbouwop
drachten klaar liggen. De plaatsing daar
van kan alleen maar worden toegejuicht, 
omdat de vaderlandse werven ervan zullen 
profiteren en de schepen zelf werkgele
genheid aan Nederlandse zeevarenden 
zullen verschaffen.
Wij, en naar wij mogen aannemen, de 
meeste Nederlandse reders, blijven er niet
temin bij, dat de zeescheepvaart, uiteraard 
inclusief de Kleine Handelsvaart, een lan
gere toezegging dan nauwelijks veertien 
maanden verdient. Wij weten niet of al
thans de belofte voor het volgende jaar

onder meer te danken is aan het tromgerof
fel dat sommige reders in het openbaar ten 
aanzien van deze materie hebben laten 
horen. Ruys van de Nedlloyd dreigde zelfs 
dat er opdrachten naar het buitenland zou
den gaan en dat wel eens gebruik kon 
worden gemaakt van een buitenlandse 
vlag indien Den Haag niet rap met een 
verlenging van de IPZ over de brug zou 
komen.
Het zou ook helemaal niet zo erg zijn als de 
regering onder druk van dit geroffel bijtijds 
heeft ingezien, dat het door haar tot 
schreiens toe gehanteerde begrip van be
zuiniging en de daarmee verbonden af
schuwelijke term van inleveren , niet van 
toepassing behoort te zijn op een industrie, 
die het, de hemel zij geprezen, ondanks 
alle ellende thuis en in de wereld, nog rede
lijk goed gaat.
Redelijk goed gaat, is dat wel zo? Zopas 
zijn de grote maatschappijen afgekomen 
met hun halfjaarrapporten en die zagen er 
niet zo goed uit. De grote concerns rappor
teerden een aanzienlijke inkrimping van 
hun winst, in het geval van Van Ommeren 
zelfs met meer dan de helft. Als wij de 
verslagen goed hebben geanalyseerd, zijn 
de droge en vloeibare trampvaart de groot
ste boosdoeners geweest.

En inderdaad is de situatie in deze sectoren 
de laatste tijd weer belangrijk verslechterd. 
Een jaar geleden nog was men tamelijk 
hoopvol gestemd over de vooruitzichten
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van de tweede helft van dit decennium, 
maar aan dit optimisme is vrijwel overal een 
einde gekomen. De Europese reders zul
len er zich bij neer moeten leggen, dat de 
beste delen van de trampmarkten nog wor
den beheerst door de 'operators' uit het 
Verre Oosten, die met middelen kunnen 
werken, welke wij ons hier niet meer kun
nen veroorloven. Het heeft er trouwens alle 
schijn van dat deze situatie eerder ten na
dele van de Europeanen toe- dan afneemt. 
Een bedrijf als Van Ommeren heeft zich 
altijd zodanig opgesteld dat een grote mate 
van diversificatie een platform biedt van 
waaruit men de contretemps te lijf kan 
gaan. Wij weten, dat Van Ommeren wars is 
van sentimentele banden en dat de directie 
niet zal aarzelen om het verliesgevende 
element zonodig in zijn totaliteit af te stoten. 
Maar omdat de belangen van Van Omme
ren in de droge massavaart van langdurige 
aard zijn, mag niet worden aangenomen 
dat tot zo'n drastische stap zal worden 
besloten, zolang er ergens nog de ver
wachting bestaat dat de markt toch nog 
vroeg of laat een herstel meemaakt -  zoals 
wij weten, is deze specifieke sector daar 
'vluchtig' genoeg voor.
Anders ligt het bij de SHV, die de 'zee-arm' 
veel meer als een side-line van het concern 
bedrijft, en daarom sneller tot het plegen 
van met wortel en tak verwijderen kan be
sluiten. Velen zal het echter verbaasd heb

ben, dat de SHV ook heeft gemeend daarbij 
zijn belang in de uitbreiding van Multi Ter
minals aan de Rotterdamse Waalhaven te 
moeten opgeven, omdat immers juist het 
containergebeuren in de haven ondanks 
alles wat er in de zeescheepvaart plaats 
grijpt een flinke groei blijft tonen.
De zorgwekkende toestand in de tramp- 
vaart accentueert het nog altijd interessan
te gebeuren in de internationale lijnvaart. 
Maar ook daar zijn er die hoofdpijnen be
ginnen te krijgen, zoals bijvoorbeeld de 
directie van de Hapag-Lloyd, die het me
rendeel van haar belangen in juist die lijn
vaart, en dan nog wel de moderne contai- 
nervaart, heeft vastgelegd. Met wat de Ha- 
pag-Lloyd thans heeft, wit het bedrijf een op 
de plaats rust maken, zo hebben wij begre
pen uit de woorden van Sager, die zich de 
laatste tijd nogal heeft verdiept in de aanlei
dingen en de gevolgen van de diverse prij
zenslagen op een groot aantal vaarge- 
bieden.
Aan de andere kant ontkomen wij echter 
niet aan de indruk, dat deze battles vooral 
nadelig uitvallen voor de niet bij de confe
rences aangesloten rederijen. Het verloop 
van de gebeurtenissen toont ons, dat er 
onder de outsiders een toenemend verlan
gen bestaat om zich bij de conference- 
groeperingen aan te sluiten. Onze eigen 
Nedlloyd, de 'carrier -maatschappij bij uit
stek, voelt zich in de conference-lijnvaart

nog altijd als een echte vis in het water en 
het heeft er daarom dit concern niet van 
weerhouden om zijn belangen door middel 
van zeer aanzienlijke investeringen te ver
sterken en uit te breiden, waarbij uiteraard 
wel dient te worden aangetekend, dat Ned
lloyd in tegenstelling tot Hapag-Lloyd veel 
meer belangen in de cross-trades heeft. 
Het scheepvaartbeeld overziende meent 
directeur Wilde van de Scheepshypo- 
theekbank, dat er dit najaar van een kleine 
opleving van de vrachten in de tramp- en 
lijnvaart sprake moet zijn, omdat de wereld
handel dit jaar meer toeneemt dan in 1981. 
Bovendien zijn er tal van uitzonderlijke om
standigheden, die het algehele beeld tijde
lijk ten goede kunnen veranderen. De leng
te van deze opleving laat zich niet beoorde
len, doch is echter, voorzover het thans kan 
worden bekeken, helaas van te korte duur 
om er grote verwachtingen aan op te 
hangen.
Met dat al is men niet ver bezijden de 
waarheid, als wordt gesteld, dat er onsta
biele tijden in het vooruitzicht liggen, en het 
is aan de scheepvaartdirecties om te be
sluiten wat zij aan de hand van deze onze
kere gegevens moeten doen: een afwach
tende en voorzichtige houding aannemen, 
of ondanks alles een forse wissel trekken 
op de betere tijden, die ongetwijfeld ééns 
zullen komen.

De J.

Van Duijvendijk’s nieuwe vestiging

Op 11 juni vond de officiële opening plaats 
van de nieuwe vestiging van Van Duijven- 
dijk Rotterdam B.V. Het scheepsreparatie- 
bedrijf, annex machinefabriek, verhuisde 
naar de kop van pier 8 in de Waalhaven

waar jarenlang de Demagnetiserings- 
dienst van de Koninklijke Marine was ge
vestigd. Op die nieuwe plaats is voldoende 
kaderuimte en ruimte voor de dokken. De 
Marinegebouwen werden gerenoveerd tot

kantoor en magazijn, terwijl een nieuwe 
machinehal (zie foto) werd gebouwd, waar
in o.a. de bekende hogedruk stadlucht 
compressoren worden vervaardigd.

P.A.L.



Het separeren van vaste delen, waaronder zogenaamde 
’catalyst fines’ uit zware brandstofolie

door G. J. Bruinsma*

Sinds vele jaren is er een steeds opnieuw oplaaiende strijd aan de 
orde over de vraag of zware olie moet worden gesepareerd in 
alleen een purifier of dat het beter zou zijn om deze separatie uit te 
voeren door middel van twee separatoren welke in serie gescha
keld staan, namelijk purifier/clarifier.
Rechtlijnig geredeneerd, vanuit een theoretisch uitgangspunt, 
hebben de meeste experts zich altijd uitgesproken voor een 
gereduceerde capaciteit maar dan in een enkelfasig systeem, dus 
alleen een purifier. Anderen daarentegen hebben steeds volge
houden dat purifier en clarifier, zogenaamd serie separatie proces, 
een betere oplossing zou zijn.
De statistieken schijnen de laatsten steeds in het gelijk te stellen, 
reden waarom Alfa-Laval het nodig vond om nu werkelijk te gaan 
uitzoeken wat nu de enig juiste methode zou zijn om een zo goed 
mogelijke verwijdering van vaste stof, waaronder zogenaamde 
’catalyst fines’, uit de olie te waarborgen. De test werd uitgevoerd in 
het laboratorium van Alfa-Laval in Tullinge, Zweden. De olie welke 
werd getest had een viscositeit van ±  380 cSt bij 50° C.
De hoeveelheid vaste deeltjes werd gemeten door het tellen van 
de vuildeeltjes terwijl de hoeveelheid catalyst fines' werd gemeten 
door het analyseren van aluminium, resterend in de schone olie. 
Het doel van de test was na te gaan wat de invloed was van de 
capaciteit, de positie van de interfacelijn in de purifier en het 
systeem van separeren, namelijk enkelfasig of tweefasig purifier/ 
clarifier.
De test olie werd gemeten op viscositeit en bleek exact 344 cSt bij 
50° C te zijn. De dichtheid was 941 kg/m3 bij 50° C ofwel 964 
kg/m3 bij 15° C.
De olie bevatte ongeveer 13 ppm 'catalyst fines' geanalyseerd als 
aluminium. De separatietemperatuur was 98° C ± 2°C. De 
geteste separatoren waren van het type WHPX 507 TGD van het 
'controlled partial discharge' type. De maximum aanbevolen capa
citeit voor deze separatoren is 2.200 l/h bij het separeren van 
zware olie met een viscositeit van 380 cSt bij 50° C. Deze 
aanbevolen capaciteit correspondeert met 26% van de nominale 
capaciteit van de separator.
Voor de proeven, uitgevoerd met correcte interface positie, werd 
een soortelijk gewicht ring ingebracht van 90 mm diameter, terwijl 
voor de proeven met een incorrecte interface positie een soortelijk 
gewicht ring werd gebruikt van 80 mm diameter. Deze laatste 
soortelijk gewicht ring is twee maten te klein voor de bovenge
noemde olie.

De in de olie aanwezige hoeveelheid vaste bestanddelen zijn 
gemeten door het tellen van de deeltjes, het aanwezige aluminium 
werd aangenomen als een maat voor de hoeveelheid 'catalyst 
fines’ aanwezig in de olie. Voor het tellen van de deeltjes werd één 
gram olie genomen en vermengd met 200 ml tetraline, een en 
ander volgens het schema in figuur 1.

Oil Sample

è Oil sample

Tetralin

Partiele Size Analyser
PC-305-SSTA
Light Blockage Sensor

Fig. 1

De tetraline lost alle olie op, inclusief de asfaltenen en andere, 
hoog moleculaire, olie componenten. Wat overblijft en niet is 
opgelost in de tetraline, is gedefinieerd als vaste stof.
Het olie/tetraline monster werd nu getest in een deeltjes-teller 
instrument, type HIAC PC-305-SSTA. Het kleinste deeltje dat met 
dit model gemeten kan worden is 5 pm. De proef werd uitgevoerd 
door Förenade Fabriksverken, Maintenance Division, Linköping, 
Zweden, een onafhankelijk laboratorium. Het aanwezige alumini
um werd geanalyseerd door het nemen van een olie monster van 
25 gram, dit monster te verassen en de as bloot te stellen aan 
'borate fusion'. Het resultaat werd opgelost in een verdunning van 
hydrochloric acid en het mengsel werd geanalyseerd door een 
Beekman Plasma 100 inductief gekoppelde plasma atoom emissi
on spectometer. Deze analyses werden uitgevoerd door Det 
norske Veritas in Hovik in Noorwegen. Een en ander volgens het 
schema in figuur 2.

Een van de redenen voor deze proef was uit te zoeken wat het 
effect is van de interface positie op de separator efficiency. Bij een 
purifier welke in bedrijf is, wordt een zogenaamde interfacelijn 
gevormd in de bowl, tussen de olie en de water fase. Wanneer de 
interface positie in de bowl correct is kan de olie haar weg vinden 
tussen de kanalen van de tussenschijven door over de gehele

* Directeur Alfa-Laval NV, Amstelveen

Borate fusion

Beekman plasma 100
Inductive coupled plasma 
atomic emission 
spectrometry

Fig. 2



lengte van het schijvenpakket. Het is zeer belangrijk dat de separa
tie plaatsvindt tussen deze kanalen.
Wanneer de interfacelijn te veel naar binnen staat en zelfs binnen 
het schijvenpakket komt dan zal naar alle waarschijnlijkheid de 
olie, welke moet worden gereinigd, slechts aan de onderzijde het 
schijvenpakket binnentreden omdat de bovenzijde van het pakket 
is geblokkeerd door water. Dit zal natuurlijk resulteren in een 
slechtere separatie. Een andere reden voor de test was om, voor 
eens en voor al, uit te zoeken welk effect het systeem van separe
ren heeft op de separatie efficiency. De systemen die getest zijn, 
zijn de volgende (zie Fig. 3):
-  serie schakeling, wat betekent dat een purifier die de totale 

hoeveelheid brandstof separeert wordt gevolgd door een clari- 
fier;

-  parallel schakeling, hetgeen betekent dat twee purifiers, elk op 
50% van de optimale capaciteit, de totale capaciteit welke 
gewenst is behandelen;

-  enkelvoudige methode, hetgeen betekent dat een separator 
wordt geschakeld in het reinigingscircuit, welke de totale hoe
veelheid brandstof in een enkelvoudige handeling, zowel van 
water als van vaste stoffen reinigt.

Het resultaat van het tellen van de vaste deeltjes in oliemonsters bij 
drie verschillende capaciteiten is weergegeven in tabel 1. Het 
systeem van separeren was enkelvoudig, dat wil zeggen slechts 
één purifier was gebruikt op 100% van zijn optimale capaciteit.

Table 1. Number of solid particles per gram of oil in feed and 
cleaned oil

Size range, jxm 5-6 6-8 8-10

in feed
In cleaned oil at 
flow rate, %
-  100
-  50
-  25

16300

1600
910
150

13600

1100
760
90

Volgens de gegevens in tabel 1. is de hoeveelheid vaste stof in de 
gereinigde olie minder naarmate de capaciteit vermindert. Het 
resultaat wanneer de interfacelijn zich in een correcte dan wel in 
een incorrecte positie bevindt, is gegeven in tabel 2. In dit geval 
was de separatie eveneens enkelvoudig, dat wil zeggen 100% van 
de maximaal aanbevolen capaciteit van 380 cSt bij 50° C olie.

Table 2. Number of solld particles per gram of oil in feed and 
cleaned oil

Size range, jam 5-6 6-8 8-10

In feed
In cleaned oil with 
interface position
-  correct
-  incorrect

16900

1600
4400

14100

1100
2700

6700

440
920

Volgens de gegevens in tabel 2 is de rest hoeveelheid vaste stof in 
de schone olie verreweg het kleinst wanneer de interfacelijn zich in 
de juiste positie bevindt.
Het resultaat van het analyseren van het aluminium, dat wil zeggen 
'catalyst fines', is geïllustreerd in figuur 4. waar de separator 
efficiency wordt getoond met betrekking tot het verwijderen van 
’catalyst fines’ en de invloed daarop van capaciteit en interface 
positie. De gemiddelde hoeveelheid aluminium was 14,1 ppm. 
De grafiek (Fig. 4) toont aan dat de separator efficiency toeneemt 
indien:
-  de capaciteit wordt verminderd
-  de interface positie op de juiste wijze staat ingesteld.

Series 
Flow Q

- r - g -
Purifier Clarifier

Parallel 
Flow Q

l - D -
Q/2 A Q/2 A

Purifier Purifier

Single 
Flow Q

Fig. 3
Purifier

Sep. efficiency Oil: 344 cSt/50°C

6400

440
400
60

Fig. 4

De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat zowel de 
hoeveelheid vaste stof in zijn totaliteit, alswel de geanalyseerde 
hoeveelheid aluminium sterk worden beïnvloed door capaciteit en 
interface positie.
In Tabel 3 wordt weergegeven de invloed die verschillende wijzen 
van separeren hebben op de efficiency van de separator. Ook in dit 
geval werd weer dezelfde olie gebruikt. De capaciteiten waren als 
volgt:
-  bij serie separatie 100% van de optimale capaciteit;
-  twee separatoren parallel, 50% per purifier van de optimale 

capaciteit;
-  enkelvoudige separatie, de purifier 100% van de optimale capa

citeit.

Table 3. Number of solid particles per gram of oil in feed and 
cleaned oil.
NOTE! Correct interface position.

Size range ju.m 5-6 6-8 8-10

In feed 16100 13300 6200
In cleaned oil
-  series 380 190 60
-  parallel 910 760 400
-  single 1600 1100 440



Volgens de gegevens uit tabel 3 blijkt nu zonneklaar dat de 
hoeveelheid vaste stof in de gereinigde olie het laagst is wanneer 
de separatoren in serie worden gebruikt, dat wil zeggen purifier 
gevolgd door clarifier.
Het resultaat van dit gedeelte van het onderzoek is eveneens 
geïllustreerd in de deeltjes grootte verdeling grafiek weergegeven 
in figuur 5. Hierbij moet worden opgemerkt dat een logaritmische 
schaal is gebruikt in de verticale lijn.

Tabel 4 laat nu dezelfde proef zien wanneer de purifier niet goed is 
ingesteld, dat wil zeggen de interface lijn is te ver naar binnen in de 
bowl geplaatst.

Tabte 4. Number of solid particles per gram of oil in feed and 
cleaned oil.
NOTEI Incorrect interface position.

Purifiers w ith  correct interface position

Size range, pm 5-6 6-8 8-10 40-
!

20T

In feed 15300 12800 6100 10-1-
In cleaned oil L
-  series 530 420 220
-  parallel 5000 3100 900 Figuur 5
-  single 4400 2700 920

Duidelijk blijkt uit deze tabel dat het separatieresultaat bij gebruik 
van parallel en enkelvoudige systemen drastisch verslechtert 
wanneer de interfacelijn niet correct is ingesteld (Zie tabel 3 en 4). 
Uit bovenstaande gegevens blijkt duidelijk dat de invloed van een 
incorrect ingestelde interfacelijn voor serieschakeling klein is, 
vergeleken met parallel of enkelvoudige werking.
De separator efficiency voor het verwijderen van ’catalyst fines' in 
relatie tot de systemen van reiniging en de positie van de interface
lijn in de bowl wordt geïllustreerd in figuur zes.

Figuur 6 toont duidelijk aan dat de separator efficiency met betrek
king tot het verwijderen van 'catalyst fines’:
1. gelijk is voor serie en parallel geschakelde reinigingssystemen, 

vooropgesteld dat de interface positie op de correcte wijze is 
ingesteld;

2. nagenoeg onafhankelijk is van de interface positie wanneer 
serie schakeling is toegepast;

3. drastisch wordt verminderd ingeval parallel of enkelvoudige 
reinigingsmethode is toegepast waarbij de interface positie niet

correct is ingesteld, iets wat men zeer moeilijk kan realiseren 
vooral wanneer instabiele brandstoffen moeten worden gerei
nigd.

Gelijkluidende conclusies kunnen worden getrokken uit figuur 7 
welke illustreert wat de separatie efficiency voor effect heeft op het 
verwijderen van vaste stoffen uit deze brandstofolie, waarbij de 
deeltjes grootte 5 tot 6 pm is, in relatie tot het soort van separatie 
systeem en de interface positie.

Als conclusie van deze zeer uitgebreide test mag nu worden 
getrokken dat de separator efficiency;
-  verbetert met lagere capaciteit
-  vermindert wanneer de interface positie niet correct is ingesteld, 

dat wil zeggen wanneer de soortelijk gewicht ring te klein is 
gekozen.

-  duidelijk optimaal blijft wanneer serie schakeling van de separa
tor is toegepast, zelfs wanneer de interface positie niet correct is 
ingesteld.
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Ten slotte geven wij hierbij een samenvatting van de resultaten van 
een onderzoek met betrekking tot de separator efficiency en het 
verwijderen van ’catalyst fines’ wat plaats heeft gevonden aan 
boord van een schip.
De resultaten zijn weergegeven in figuur 8 en figuur 9. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat ervoor gezorgd is dat in alle gevallen de 
interfacelijn in de bowl correct was ingesteld. De viscositeit van de 
olie was 190 cSt/50° C en de dichtheid 989 kg/m3 bij 15° C.
De separator efficiency met betrekking tot het verwijderen van 
'catalyst fines’ was als gemiddelde voor:
-  serie schakeling 81%
-  parallel schakeling 77%
Deze resultaten zijn zeer goed in overeenstemming met de proe
ven welke zijn uitgevoerd in het laboratorium en waarvan de 
resultaten zijn neergelegd in figuur 6. Echter, de separator efficien
cy voor parallel schakeling aan boord van het schip is lager dan 
voor serie schakeling, ondanks het feit dat de interfacelijn in de 
bowl op de juiste wijze was ingesteld.
Als aanbeveling kunnen wij thans onvoorwaardelijk stellen, ge
sterkt door zowel laboratorium proeven als van de tests aan boord 
van een schip, dat serie schakeling voor separator installaties aan 
boord van schepen verreweg de beste methode is.

Ten slotte menen wij er goed aan te doen de volgende punten 
onder uw aandacht te brengen:
-  De capaciteitsbepaling van een brandstofolie separator is een 

sleutelfactor;
-  Alle aan boord aanwezige separatie capaciteit moet worden 

gebruikt, dat wil zeggen zowel de geplande werkende als de 
reserve separator moeten worden gebruikt;

-  Als boven reeds aangemerkt voor zware olie moeten de separa-

Feed T T A C leaned o il

A lum inum / J  A lum inum Separation
ppm ppm efficiency %

16.0 2 8 83
12.0 2 6 78
12.4 2.4 81
126 2.2 83

Average 13.3 2 5 H

Figuur 8

Feed

Aluminum
ppm
19.0
16.2
14.2
16.8

Average 16.6

Cleaned oil

Aluminum Separation
ppm efficiency %
4.5
4.8 
2.7
3.5
3.9

76 
70 
81 
79
77

Figuur 9

toren worden geschakeld in serie, dat wil zeggen purifier ge
volgd door een clarifier.

BRONVERMELDING:
Lezing gehouden door de heer B. von Schultz op de vierde 
Internationale Marine Propulsion Conference in London, 4 en 5 
maart 1982.

AIC 1400 voor Gulf Cobla
Op 1 juli j.l. werd door Le Comte Holland
B.V. te Vianen een werkvaartuig van het 
type ALC1400 opgeleverd aan Gulf Cobla 
Ltd. te Bloemendaal.
De voornaamste gegevens van het vaar
tuig zijn: lengte o.a. 14,1 Om; breedte 10,80

m; holte 1,60 m; diepgang 0,90 m; laadver
mogen 7 ton.
Leeggewicht 8,4 ton. Voortstuwing: 2 stuks 
Caterpillar, type 3208 DI-NA elk 150 pk bij 
2400 omw/min. Snelheid leeg schip 27 
knoop, snelheid met 2 ton lading ± 23

knoop. Brandstofcapaciteit 480 liter in bo- 
demtanks. Actieradius bij vol vermogen 
260 mijl. Economische snelheid (leeg) 21 
knoop.

P.A.L.



ORGANISATION - QUALIFICATIONS - SAFETY*
an eternal (problem) Triangle?

Capt. J. E. Johnsen**

Introduction
This paperdeals with the human element of 
safety on chemical carriers, i make no ex
cuses for again putting the spot tight on this 
aspect, which despite the attention it has 
been getting is still one of the major prob
lems for the shipping industry in general 
and sea transport of bulk liquid chemicals in 
particular.
An accepted ’fact’ is that about 80% of ali 
accidents ai sea can be attributed to the 
human element. This has been so tor 
many, many years. Despite this fact spend
ing on the human element -  in the form of 
training etc. -  has been very limited. While 
the ot her element of safety -  wh at i chose to 
describe as the technical aspect -  in
corporating design, construction and 
equipment of the ships and its support sys
tems -  has been receiving 'the lion's ’ share. 
Somebody says the money has been direc
ted to the technical aspect in reverse pro
portion to its agreed impact on the safety 
statistics, i.e. that technical safety receives 
80% of the funds while accounting for only 
20% of the problems.! believe it is even 
more disproportionate than that. I think that 
95-98% of the funds spent on safety is 
spent on safety equipment, construction 
etc. That is why I will not discuss the techni
cal aspect of safety at all. It has been, is and 
will probably be very competently delt with 
by the experts. The list of subjects and 
speakers at this conference and other simi
lar venues vouches for that.
We have established that the technical ele
ments of safety will be taken care of. Mod
ern technology and a generous allocation 
of money will see to it.
Getting that out of the way, what about 
Organisation -  Qualifications -  Safety? 
What do we mean by this, and how do the 
concepts relate to the chemical carrier 
trade?

Definitions
The working definitions of our three con
cepts are:

Organisation:
The way in which activities in the industry 
are conducted on ali levels. In my view this 
concept encompasses the operative re
sults of all public and private policies, all 
rules and regulations, all marine traditions 
as well as a liberal helping of past and 
present mistakes, misconceptions and su
perstitions. Organisation describes the in
teraction between individual people, in
stitutions, companies and society at large.

Qualifications:
The results of a persons talents, education, 
training and experience relevant to the sub
ject at hand -  in this case bulk chemical 
transportation.

Safety:
Means freedom from danger or risk for 
people, the ship and the environment.

A. ORGANISATION
There is definitely scope for a whole paper 
on this subject alone. However, this will be 
left to other people and different times. 
What I would Ike to do in this part of the 
paper is to look at some of the organisatio
nal peculiarities of the chemical tanker 
trade and their consequence:

1. Ownership
All -  or as near as, makes no difference -  of 
the worlds chemical tankers are owned -  or 
at (east operated -  toy private shipping 
firms. I.e. the operators of all-o r  nearly all -  
chemical tankers make their living from 
transporting chemicals for others. (The fact 
that some of them have other interests -  
storage for instance -  and that some are 
part owned by oil companies does not 
count when we look at operations as such.) 
This is in contrast to oil tankers -  for inst
ance -  of which a substantial number are 
owned by the major oil producing com
panies or by national administrations. This 
means that in order to have any effect on 
what is going on in the industry, the owners 
or the top management of the corporation 
are the ones who have to be influenced.

2. Peculiarity
Chemical tanker operations are peculiar. 
By this I mean that these ships are singled 
out as something special in all respects. I.e. 
they have their own IMCO code (soon to 
become mandatory;) all classification 
societies have special class notations for 
them; they are mentioned specially in con
ventions such as MARPOL 73/78 and 
STCW-78; many nations and separate 
ports have special requirements which 
much be ulilled only by chemical tankers 
etc. etc.

3. Risk
Chemical tanker operations involve risks of 
a variety and potential magnitude which 
defies catalogisation. I.e. hazards of differ
ent and variable description exists for all 
operatives and can find manifestation on 
any level, personal, corporate, institutional,

national, international and in all timespans 
from the real and immediate risk of fire and 
explosion to the vague and indefinite dan
ger of mutations or cancers.

4, Organisational consequences
When we want to look at the way the chemi
cal tanker trade is -  or appears to be -  
organised today, we must acknowledge 
the organisational consequences ot the 
three factors mentioned above and the in
fluence they have had on the development. 
The detailed technical requirements, which 
ali chemical tankers must comply with are a 
direct result of the need society -  in the form 
of elected and executive agencies -  has to 
protect itself from potential hazardous ac
tions undertaken by commercial enter
prises. Technical regulations also reflect 
the understanding the regulators have for 
the technological advances which are 
being made. However, regulators do not -  
except perhaps by inference -  recognise 
the importance of organising the chemical 
tanker industry in a way which takes safety 
into account as an organisational consequ
ence. To ascertain this all we have to do is to 
look at the way chemical tankers are 
managed.

5. Status
The results of organisational efforts in ship
ping will be the way in which the day to day 
business of ship management is con
ducted, On the whole the picture does not 
look too gloomy at all in this respect, in the 
chemical trade. Very few serious acci
dents, indeed, a safety record bettered by 
few other segments of the shipping indus
try, should indicate that all is well, organisa
tionally speaking, but is it really?
I am not denying that the safety record is 
good, and I am very glad of it. I do not 
believe, however, that the fact that the safe
ty record is very good accounts for much -  
except when it comes to negotiating insur
ance. When listening to top officers from 
chemical tankers I hear the same stories -  
with very few exceptions. 'We feel 
ourselves in a position whereby we have to 
manage with much less resources, in the 
form of personnel and organisational back
ing, than we think is safe.’ 'We feel pressu
rised by shore management into taking less 
need of safety regulations than we think we

* Paper, presented at the Marichem '82 
Conference in Amsterdam. 22-24 June 1982 
** Mancon Shipping Ltd.
Liverpool UK



really should.' The personnel we are get
ting sent are worse than useless.' State
ments like these illustrate -  to me -  that the 
organisational environment their officers 
work under is -  or is believed to be -  rather 
less good' than we might think.
Most of the decisions having an immediate 
bearing on safety are the responsibility of 
the master -  i.e. the ship management on 
board -  according to international and 
national law. So when the responsibility 
rests on board surely the authority to make 
the decisions also has found its place 
there? Direct questions to many Norwe
gian shipmasters and senior officers reveal 
that they do not think so.
Over the years quite a number of decisions 
which are ultimately the sole responsibility 
of the ship management -  i.e. the master of 
the ship- have been taken by other people. 
The reasons for this disparity have been- 
given many interesting names: Economy, 
expediency, communications difficulty, 
lack of time etc. etc. The truth is -o f course- 
that the organisational conditions of ship
ping, including chemical tanker operations, 
have for very long been such as to seek to 
devalue the role the management on board 
plays, despite the facts of responsibility. It 
happens daily that very important deci
sions concerning the safety of chemical 
tankers are taken by people who have nev
er seen a ship. People who sometimes do 
not know that they are making a decision, 
that somebody else is really responsible for 
it, not to speak of the consequences of it for 
the ship or the company. I am not saying 
that a ships officer making a decision is 
always right, but if he is not right in most 
cases, then it is an organisational fault 
rather than a personal one. If you do not see 
why, please ask me specifically about this.

6. Future
With the above as a background; What 
should chemical tanker owners do in the 
future, to make sure their organisation sup
ports rather than damage safety? And what 
should other organisations do to help 
them?
The reason for putting the question the way 
it is put i.e. stressing what the 'owners 
should do' is -  of course- that the key to the 
whole question is very firmly in the hands of 
the senior- and in most companies -  shore 
management. I agree wholeheartedly with 
the commission of inquiry’ which stated: 
'Safety is above all a management re
sponsibility.' The way a management dis
charges this responsibility will be clearly 
demonstrated in its overall policy and orga
nisational structure. So what should top 
management, i.e. the owner, do?
There is not room for detailed answers, but 
a few general pointers with short comments 
can be given:

1. Count your shore staff, and find out what 
they actually doI

If you have more than 3 persons in your 
office pr. ship in your fleet, some of them will 
be doing:
a) Work that could and should be done on 
board the ship
b) Tedious and unnecessary checks on 
work that should and could have been 
checked by personnel on the ship
c) Nothing much.

2. Make sure that you have well defined 
and well publicised policies on all 
operational matters.

Your policies need not win any premiums 
for their brilliance according to the theories 
of organisational developments, just make 
sure they are clearly described and un
ambiguous,

3. Find out where you are required by law 
to have personnel, how many and of what 
description!

Very soon you will find out that the only 
place the law requires you to have people is 
-  on the ship. The rules also describe how 
many, according to some arbitrary scale 
(size, engine power, length.) Rules and 
regulations will also tell you what qualifica
tions your personnel should have.

4. Find out how many people you really 
need on your ship(s)!

Now the task gets more complicated. You 
will actually have to make your mind u p - on 
the basis of your own policies -  as to 
whether the number and qualifications of 
the personnel you are required to have are 
sufficient -  too many or too few, (You may 
have to ask your ship’s staff about this one).

5. Find out how much you are paying your 
ship's staff!

In many cases you will find that the wages 
you have to pay are fairly substantial. It is 
then too much to ask that you make sure 
they are the best you can get.

6. Find out what feature of your organisa
tion is responsible for your getting less than 
the very best personnel available.

My tip is that you might be very surprised 
over the answers to this one. My prediction 
is that unless you find the answer to this 
one, you might be in line for some safety 
problems in the future.
My clue is this question; Have you looked at 
the contents of the actual work you are 
offering your seagoing staff?
As I said in the beginning, I am giving no 
details, but will be very willing to expand if 
asked.

B. QUALIFICATIONS
We have defined qualifications relating to a

person, because only a person can have 
such attributes. However, in addition to the 
'personal qualifications', there are what is 
labelled: 'formal qualifications;' which can 
be defined as the requirements from a reg
ulating body which a person must fulfill, in 
order to be recognised as qualified.
It is clear from what we have said before, 
that in order to deal with chemical tankers, 
qualifications different from -  and in addi
tion to -  the general shipping needs, are 
required. Who should have them, and who 
should define their extent and level is still 
unclear.
As we learnt in the previous chapter, there 
is no special requirements or demands 
made on the organisation operating chemi
cal carriers. This is not the case when it 
comes to qualifications, especially for per
sonnel on board. There are strict general 
requirements laid down in national rules 
and regulations for who can be employed in 
the various capacities on the ships. -  No 
similar requirement exists for shore per
sonnel, and -  in an ideal world -  there 
should be no need for it.
In addition to the general requirements, the 
IMCO convention -  Standards of Training 
Certification and Watchkeeping for Seafar
ers of 1978 (STCW-78) has laid down spe
cial requirements for chemical tanker per
sonnel. What it is important to realise is the 
fact that the requirements in STCW-78 are 
the formal minimum, and represent an 
effort to obliterate substandard ship’s per
sonnel. It is by no means a recipe to base a 
personnel policy on.
If STCW-78 is not the answer, what is?
I believe the only way to determine what 
qualifications are needed, is by taking a 
very close look at what functions you want 
your ship and your ship’s personnel to fill. 
The assessment must take very careful 
note of all the demands that are made on 
the chemical tanker, both from the regulat
ing agencies, classification societies, in
surance companies and P&l clubs, trade 
unions and other official bodies. Most im
portantly though, the assessment must 
take account of company policy and the 
demands of the market place, i.e. what the 
company sets out to do -  the way that it 
does it, and the way the wishes and de
mands of its customers (clients) influence 
it.
When such an assessment has been 
made, the next step will be to find out 
whether the personnel already in the com
pany and on the ships actually possess the 
qualifications that are necessary. If they 
don't -  or only partly -  comply with require
ments, there is clearly a need to add to their 
qualifications. In so far as such require
ments are of a general nature there is no 
problem. When it comes to special theoreti
cal knowledge there are no insurmountable 
problems either, as long as we talk about 
senior personnel who speak a European 
language. The problems arise when we are



talking about other than senior personnel, 
who are non european, speak only their 
native -  non european -  language, and 
require practical experience. Then -  unless 
you have been operating chemical carriers 
for many years -  you are in trouble. What 
sort of trouble?
Firstly your personnel will not fill the formal 
qualifications, which means problems with 
the regulatory agencies (Coast guard etc.) 
Secondly your ship will be operated less 
well than it should, which is bound to be 
costly- in terms of time and money. Thirdly 
is it will result in an inferior service to your 
customers, and dissatisfaction from this 
angle is something you can do without. 
Ultimately 'Qualifications' is a question of 
costs and cost effectiveness. To provide 
training and experience both time and other 
resources are needed. The matter of who 
should provide what level of training and 
experience, and be responsible for the 
costs incurred, has been a major stumbling 
block in the efforts to provide a comprehen
sive system of training and experience for 
personnel on chemical tankers in many 
countries. In some cases the results have 
been -  provisionally at any rate -  that the 
training establishment -  represented by 
colleges and other official and semi-official 
institutions, has taken charge. Their under
standing of the needs of the chemical tank
er trade -  despite relatively good contacts 
with companies and unions-does, unfortu
nately, often leave much to be desired. The 
consequence has been the establishment 
-  in most countries -  of 'cramming courses’
i.e. courses established with the specific 
aim of providing evidence that the partici
pants fulfill the requirements of STCW-78. 
As you will remember I believe that the 
vague, incomplete and -  therefore limited 
formal minimum described in the conven
tion is a less than satisfactory basis for the 
real personal Qualifications needed in the 
chemical tanker trade.
In some cases -  notably in Norway -  the 
owners themselves have taken action, and 
are providing theoretical training courses -  
in maritime schools and colleges -  which in 
addition to making sure that the formal 
minimum is taken care of, goes some way 
towards providing what is really needed. 
Well and good, the theoretical part of train
ing for chemical tanker service is in fine 
fettle. This we have mentioned before, and 
it is still true.
The other part of Qualifications, practical 
training and operations experience, which 
are -  by definition -  much more dependent 
on individual circumstances, (relating to 
nationality, company, ship, trade etc.) is still 
an unsolved problem in all chemical tanker 
fleets. I do not know of any country, com
pany or individual chemical tanker which 
has progressed beyond the ’ideas' stage. 
The reason is very simple, there is nobody -  
in a very broad sense -  who is responsible 
forthis part of providing the necessary qual

ifications. There is no accepted general -  or 
special-system to relate it to.
But there are safety training agencies 
which specialise in onboard training’, you 
are likely to say. Yes, I know, but I do not 
think that any of them do more than scratch 
the surface of the problem, and -  to my 
knowledge -  none of them specialise in 
chemical tankers.

What we have established then is that the 
picture for Qualifications is not a very bright 
one when we relate it to chemical carriers. 
Qualified personnel is difficult to find out
side the established companies. In a time 
when the fleet is expanding both in number 
of ships and in terms of country of registry, I 
think this is a matter for concern.
So what are my recommendations for the 
future? What should be done, by whom, to 
ensure that personnel with the necessary 
personal qualifications as well as formal 
ones, are available to you, as operators of 
chemical carriers in the future?
I have five suggestions.

1. Accept that if anything is to be done 
about it, you -  the owner/operator -  will 
have to see to it yourself.

In the past the rule has been that govern
ments or Training Boards’ (or other com
mittees) have looked after things' on your 
behalf when it came to training and qual
ifications. This may have worked when the 
similarities between ships were greater 
than the differences. It does not work today 
and will not work tomorrow, in the special
ised trades.

2. Base your training and recruitment poli
cies on the actual conditions in your trade 
and according to conditions today as well 
as what you expect for tomorrow.

Very often personnel policies in shipping 
companies (if any) are based on the gene
ral conditions’, and things are done ’the way 
they have always been done', because 
they worked then. Conditions have 
changed, and will continue to do so, there
fore your policy must reflect reality, rather 
than history.

3. Consult your seagoing staff about spe
cial qualifications and training.

Most companies, if faced with problems 
related to qualifications and training, will 
turn to the training establishment for help. 
For general problems, which the establish
ment is perfectly equipped to deal with, this 
is the rational approach. When it comes to 
special problems, relating to your special 
trade or perhaps even to a special ship, the 
general approach will not suffice. The only 
people who know where the shoes pinch' 
are the ones who are wearing them, i.e. the 
people on the ship.

4. Accept than when it comes to spending 
money on special training you will have to 
foot the bill eventually, so make sure you 
get value fot money.

Many activities undertaken by the training 
establishment become less cost effective 
than they could be if controlled by private 
industry.

5. Make your views on Qualifications 
known to the national and international 
establishment in order to influence the way 
in which decisions affecting your trade are 
made.

All too often the representatives in working 
groups and committees have too little 
knowledge of what is really going on in the 
areas they have to deal with. This is not only 
their fault, they will work with the informa
tion they have, and unless you have in
formed them, your views will not be taken 
into account. Also, I believe companies are 
far too ready to accept the views of the 
establishment as gospel, without 
establishment the validity of them, with re
ference to their own situation.
You will probably find my recommenda
tions very general and there will be many 
reasons why your particular circumstances 
do not fit. However, think about it, and I 
would be glad to handle any specific ques
tion and comment you may have.

C. SAFETY
Now, how does the above relate to safety, 
on chemical tankers, or in general I have 
hinted at connections in some of the above 
paragraphs, but probably not established 
all the links necessary to appreciate their 
importance, One of the problems with safe
ty as a concept is that however well you 
define it, different people will find different 
meanings in it and the same people will take 
different views on it according to circum
stances.
The most common -  and- in my view- both 
dangerous and inaccurate way of looking at 
safety in shipping, is as 'the capacity to 
handle emergencies and catastrophies',
i.e. remedial safety. This common view is 
well established and, in fact, is supported in 
many ways by the authorities -  perhaps 
without them really knowing. One interes
ting indication is the way we classify the 
various certificates which all ships, not 
least chemical tankers, are obliged to have, 
into 'safety construction’, ’safety equip
ment', but 'Certificate of class’, 'Load Line 
certificate'. ’Cargo gear certificate'. Small 
wonder then, that 'safety courses' in gen
eral are concerned with how to handle 
ships, cargoes and personnel when things 
have gone wrong, to the virtual exclusion of 
safe practices -  and professional conduct -  
in order to prevent accidents and danger
ous situations.



‘Safety is above all a management responsibility'
The VLCC 'Energy Concentration’ broken during the unloading in Europoort Rotterdam, 22 July 1981.

I realise that it is important to know what to 
do, and how to do it, in a catastrophy, but it 
must not be allowed to blind our eyes to the 
fact that all efforts to prevent an accident 
from happening is infinitely more effective 
than anything undertaken afterwards.
Of course, when confronted with these two 
different ways of understanding safety, we 
all realise that it is so -  and we alt agree, (At 
least I have yet to find anyone who will say 
that they do not believe this is so). However, 
(and here we come to a very important point 
in our discussion) when making decisions 
which have an influence on the preventive 
side of safety do we manage to take it into 
account? And if we do, do we attach 
enough importance to it? I think not, I be
lieve that the reason for not doing so is that 
the way chemical tanker shipping is -  in fact 
-  organised, and the qualifications which -  
in fact -  the personnel within the trade 
possess, are not directed towards this way 
of thinking.
So, despite the fact that we believe that 
80% of accidents at sea can be attributed to

the human element of safety; despite the 
fact that we accept that the way we orga
nise our industry, and the qualifications of 
the personnel within it, are the only points of 
access we have to a solution to this prob
lem; we have not managed to find it yet. 
In fact, as the picture gets more complex, 
with more and more regulations, advances 
in technology and science, more different 
and more expensive cargoes and ships, 
more companies and personnel, national 
administrations, port authorities etc. in
volved, the chances of finding comprehen
sive solutions might be lost. This will most 
probably entail that the eternal triangle of 
safety will remain a problem, and that we 
will continue to try to solve problems 
caused by the human element, by expen
ding the limited resources available on the 
technical element of safety, where, as we 
agreed in the beginning of this paper most 
are being spent, and where w e - in my view 
-  are rapidly descending into the area 
where the law of diminishing return apply 
with full force.

So what are my recommendations?
I have only three in this connection:
1. Examine again the way your company 
treats safety.
If it is treated as something apart form the 
day to day operations, i.e. if you have a 
special ’safety manager’ or ’safety superin
tendent’ you should look very closely at 
your policy with a view of changing it. If you 
can find nothing wrong with having a ’safety 
manager', please tell me why.

2. Place the accountability and the res
ponsibility, as well as the authority to look 
after safety, where it belongs -  on the ship.

This applies only to companies who have 
not already done this (maybe their numbers 
are larger than you think).

3. Make sure that the resource you make 
available for organisational and qualifica
tions development reflect the real relative 
worth of the human element of safety as it is 
the only way ahead.



Deskundigen gevraagd 
voor IMO

Technische Samenwerking
Bij het Directoraat Generaal voor Scheep
vaart en Maritieme zaken werd enige tijd 
geleden van de International Maritime Or
ganization (IMO) te Londen het verzoek 
ontvangen om medewerking te verlenen 
aan het technische samenwerkingspro
gramma door middel van het voordragen 
van maritieme deskundigen. De IMO, tot 
voor kort Intergovernmental Maritime Con
sultative Organization (IMCO) genaamd, is 
een z.g. Gespecialiseerde Organisatie van 
de Verenigde Naties.
De maritiem-technische hulpverlening aan 
ontwikkelingslanden is als gevolg van de 
massale toetreding van deze landen tot de 
IMO, in de afgelopen jaren gegroeid tot een 
van de hoofdactiviteiten van deze Organi
satie. Een en ander betreft niet alleen de 
koopvaardijvloot zelf maar ook de maritie
me administratie en de opleiding, overeen
komstig de in IMO-kader overeengekomen 
normen.
De uitvoering van maritiem-technische 
hulpprojecten geschiedt doorgaans onder 
leiding van deskundigen uit ontwikkelde 
landen die speciaal worden gerecruteerd 
door de IMO. Deze deskundigen behoren 
tot vele nationaliteiten, doch Nederlanders 
komen daarbij vrijwel niet voor en het se
cretariaat heeft zich daarom tot de Neder
landse Regering gewend met bovenge
noemd verzoek.
Hierover heeft overleg plaatsgevonden 
tussen het Ministerie van Verkeer en Wa
terstaat en het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken dat o.m. is belast met de personeels
aangelegenheden van de verschillende 
VN-organisaties, w.o. ook de IMO, voor wat 
betreft Nederlandse deskundigen.
Naar aanleiding daarvan is besloten om 
zowel bij de overheid als bij organisaties 
van het betrokken bedrijfsleven na te gaan 
of men vanuit de relatie met het maritieme 
gebeuren in Nederland een bijdrage zou 
kunnen leveren om in de gesignaleerde 
behoefte te helpen voorzien. Daarbij moet 
worden beseft dat het aantal plaatsingsmo
gelijkheden zowel bi- als multilateraal be
perkingen heeft.

Uitzending
Het is van belang erop te wijzen dat de duur 
van de uitzending in het kader van een 
project van geval tot geval kan verschillen. 
Zo kan een project b.v. bestaan uit een 
missie van enkele weken, gevolgd door het 
uitbrengen van een gedetailleerd advise
rend rapport, doch het komt ook voor dat 
een expert zich gedurende langere tijd in 
het betrokken land moet vestigen teneinde 
de uitvoering van een project te bege
leiden.

Met het oog hierop gaat de belangstelling 
vooral uit naar deskundigen die o.a. ge
bruik kunnen maken van een verlof buiten 
bezwaar regeling of naar deskundigen die 
vervroegd met pensioen zijn of gaan, of wel 
met hun huidige werkgever een regeling 
kunnen treffen voor een terugkeer garan
tie. De contractduur kan liggen tussen en
kele weken en maximaal één of twee jaar, 
met mogelijke verlenging.
Voorbeelden van vakgebieden waarvoor 
deskundigen worden gezocht, alsmede 
enige achtergrondinformatie over de be
hoefte aan maritiem-technische hulp, is 
aan het eind van dit artikel vermeld. Het ligt 
in de bedoeling dat de gegevens van poten
tiële gegadigden worden vastgelegd in een 
bestand bij het Bureau Werving, Directo- 
raat-Generaal Internationale Samenwer
king van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken en dat daaruit, onder toetsing aan 
zekere criteria, voordrachten zullen wor

den gedaan indien de Nederlandse Rege
ring concrete aanvragen bereiken.
Een belangrijk aspect daarbij is dat het 
accent van de werkzaamheden in veel ge
vallen ligt op het terrein van kennisover
dracht en dat betrokkenheid, alsmede eni
ge kennis, op ontwikkelingssamenwer- 
kingsgebied noodzakelijk is.
Opneming in bedoeld bestand betekent 
niet dat een deskundige op onverwacht 
korte termijn zal worden opgeroepen voor 
uitzending. Bij het aanzoeken van een ex
pert zal mede rekening worden gehouden 
met belangen van betrokkenen en van zijn 
huidige werkgever, waarbij eventuele be
perkingen op dit gebied door de kandidaat 
bij het inzenden van zijn curriculum vitae 
kunnen worden aangegeven.
Nadere informatie kan worden gevraagd bij 
het Directoraat Generaal Scheepvaart en 
Maritieme Zaken. Postbus 5817 2280 HV 
Rijswijk tel. 070-949420, toestel. 209.

Vakgebieden waarin IMO-hulp 
Shipping
Development of national merchant 
marines
Maritime training
Maritime training at all levels, natio
nal, regional, interregional, includ
ing the establishment of regional 
and national maritime academies 
Updating of existing maritime institu
tions
Maritime Legislation 
Harmonization of regional and sub
regional maritime codes 
Writing up maritime rules and regu
lations
Drafting of technical rules and regu
lations in the maritime field 
Organization of ships’ registration 
Maritime Safety 
Maritime policy 
Safety of inter-island shipping 
Assistance to national and interna
tional maritime transport organiza
tion
Maritime safety administration 
Certification of ships’ officers, engi
neers and crew 
Dangerous Goods 
Safe transport and handling proce
dures in ports; stowage preparation 
procedures on board 
Control and information procedures 
for arrival of dangerous goods by 
land/water
Lay-out and construction of dange
rous goods areas in ports 
International Maritime 
Dangerous Goods Code 
Radio Communication 
Maritime radio equipment, including 
radar, VHF, etc.
Establishment of position-fixing sys
tems and navigation safety lanes

wordt gevraagd

Shipbuilding and Ship Repairs 
Shipyard development 
Design and construction of new 
vessels
Naval architecture
Research and design in shipbuilding
Ship repair facilities
Rehabilitation and development of
shipping
Towing tank operations, hydrody
namics, etc
Shipbuilding, welding and steel fa
brication

Ports and Harbours
Planning and development of ports
and harbours
Port re-organization
Containers
Harbour piloting
Advice on port navigation and relat
ed marine services 
Port operation
Improvement of shipping and ports 
Improvement of radio aids and navi
gational aids in ports and ap
proaches 
Dredging
Technical port and harbour admini
stration
Hydrographic surveys

Marine Pollution
Marine pollution control 
Pollution abatement study and ha
zard evaluation
Establishment of regional oil-com
bating centres
Study of arrangements for co-opera
tion in event of pollution emergen
cies
Open sea oil transfer operations.



A  NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
^  TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

(Netherlands Society of Marine Technologists)

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

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 IJssel 
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 IJssei 
do. 21 okt. Groningen 
wo. 17 nov. Amsterdam 
do. 18 nov. Rotterdam 
do. 16 dec. Vlissingen

DE VIERDE GENERATIE VERSTEL
BARE SCHROEVEN"
doorir. G. H. M. Beek van Lips B.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
dooring. 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

BRONS/MAN DIESELMOTOREN 
SPREKER(S) NADER OP TE GEVEN
wo. 19 jan. 1983 Amsterdam 
do. 20 jan. 1983 Rotterdam 
do. 17 febr. 1983 Groningen

DE PROBLEMATIEK VAN HET RIJN 
MAIN DONAU KANAAL
door Jac. de Jong, Hoofdredacteur Dag
blad Scheepvaart, Rotterdam 
wo. 16 febr. Amsterdam

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

ONDERWERP EN SPREKER NADER OP 
TE GEVEN
do. 17 febr. Rotterdam

GEAVANCEERDE SCHEEPSTYPEN
doordr. ir. P. van Oossanen, MARIN/NSP, 
Wageningen
do. 17 febr. 1983 Vlissingen

DE MIJNENJAGER ALMAAR "
Sprekers nader op te geven
wo. 16 mrt. Amsterdam
di. 29 mrt Delft voor de 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 
Netherlands 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 ge
houden in de Clauszaal van het 
Groothandelsgebouw, Station
splein 45, aanvang 20.00 uur.

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

VERENIGINGSNIEUWS 

Ballotage

De volgende heren zijn voor het GEWOON 
LIDMAATSCHAP voorgedragen aan de 
Ballotage-Commissie:

M. W. M. VAN DER BURGH 
Scheepswerktuigkundige (met diploma 
C1) bij Shell tankers B.V. 
van Wenastraat 19. 3381 BK Giessen- 
burg
Voorgesteld door H. Heyveld 
Afdeling Rotterdam

G. DIEPEVEEN
Free Lance Medewerker Stork-Werkspoor 
Diesel

Kuiperij 11, 9932 GE Delfzijl 
Voorgesteld door J. R. H. Smit 
Afdeling Groningen

W. A. M. Jekel
European Marine Manager Nalflock Ltd., 
Dutch Branch
C. van Boetzelaerstraat 2, 4797 BM Wil
lemstad
Voorgesteld door A. C. Padmos 
Afdeling Rotterdam

H. L. VAN LEEUWEN 
Hoofd Research Laboratorium Fortis Coa
tings B.V., Den Dolder 
Postbus 14, 3734 ZG Den Dolder 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling Rotterdam

Ing. G. J. VAN OMMEN
Ship Surveyor to Lloyd’s Register of
Shipping
Agniesestraat 85b, 3032 TE Rotterdam 
Voorgesteld door K. van Duffelen 
Afdeling Rotterdam

Voorgedragen als JUNIOR-LID:

M. HEYBOER
Studerende a. d. HTS Dordrecht, afd. 
Scheepsbouwkunde
Noordpolderstraat 3b, 3074 XB Rot
terdam
Voorgesteld door ir. M. Huisman 
Afdeling Rotterdam

H. B. VAN DER HOEVEN 
Studerende a, d. HTS Dordrecht, afd.



Scheepsbouwkunde 
Prattenburg 26, 3328 WB Dordrecht 
Voorgesteld door ir. M. Huisman 
Afdeling Rotterdam

E. M. KRIKKE
Student a. d. TH Delft, afd. Scheepsbouw- 
en Scheepvaartkunde 
Van Heemstrastraat 35, 2613 CD Delft 
Voorgesteld door dr, ir. K. J. Saurwalt 
Afdeling Rotterdam

F. J. M. PLANKEN
Studerende a. d. HTS Dordrecht, afd. 
Scheepsbouwkunde
Vriezenveenstraat46,2541 CA Den Haag 
Voorgesteld door ir. M. Huisman 
Afdeling Rotterdam

M. G. SMIT
Student a. d. TH Delft, afd. Scheepsbouw- 
en Scheepvaartkunde 
Roland Holstlaan 152, 2624 GH Delft 
Voorgesteld door C. J. Groen 
Afdeling Rotterdam

P. VERTON
Studerende a. d, HTS Dordrecht, afd, 
Scheepsbouwkunde 
Andreasstraat 28, 4834 WP Breda 
Voorgesteld door ir. M. Huisman 
Afdeling Rotterdam

Eventuele bezwaren, schriftelijk binnen 14 
dagen aan het Algemeen Secretariaat van 
de NVTS, Heemraadssingel 193, 3023 
CB Rotterdam

Personalia

Directie Rynwaat scheepswerven
Tot President Direkteur van RYNWAAL 
Shipyards B.V. teTiel is m.i.v. 1 september, 
benoemd de heer M. J. Stas.
De heer Stas was tot voor kort werkzaam in 
Bangkok, Thailand, waar hij direkteur was 
van Thai Bulk Services Co., Ltd., een Ne- 
derlands-Thais bulkoverslagbedrijf, waar
in Graan Elevator Maatschappij (GEM) 
B.V. en Furness N.V. een deelneming 
hebben.
Per gelijke datum is de heer Stas toegetre
den tot de Raad van Kommissarissen van 
de beide tot de RYNWAAL-groep behoren
de Scheepswerven, t.w. Jonker & Stans 
B.V. te H.l. Ambacht en Bodewes B.V. te 
Millingen.

D. Van der Werf
Eind september a.s. zal de heer D. van der 
Werf de afdeling Nieuwbouw van de Ned- 
lloyd Rederij Diensten verlaten, omdat hij 
de wens te kennen heeft gegeven, gebruik 
te willen maken van de mogelijkheid tot 
vervroegde uittreding.
Een afscheidsreceptie zal worden gehou
den op donderdag 28 oktober a.s. van 
17.00-19.00 uur in het Nedlloydhuis, Hout- 
laan 21 te Rotterdam.

Nieuwe opdrachten

Hydraudyne
De Hydraudyne Groep heeft, sinds het ar
rangeren van een samenwerking met de 
Rexroth Groep uit Lohr am Main -  begin 
1978 -  diversilikatie en internationalisatie 
sterk bevorderd. Internationaal zijn vooral 
de aktiviteiten ten behoeve van oftshore- 
equipment en van stationaire en drijvende 
baggerwerktuigen sterk toegenomen. 
Gedurende het 1e halfjaar 1982 zijn op
drachten ontvangen uit Noord-Amerika 
voor waterstaatswerken, uit Zuid-Amerika 
voor boor- en verzorgingseilanden en uit 
Rood-China voor systemen voor bagger
schepen. In totaal is de order ontvangst 
sterk toegenomen en bedraagt voor de 1e 
helft 1982 ƒ 52,7 miljoen; een toename van 
55% in vergelijking met dezelfde periode 
1981.
Het bijna voltooide investeringsprogram
ma voorziet in aanzienlijke uitbreiding en 
vergroting van het machinepark, voorzie
ningen in bureau- en projektakkommoda- 
tie, alsmede in een sterke verbetering van 
nationale en internationale kommunikatie.

Machinefabriek IJmuiden
De Machinefabriek ’IJmuiden' B.V. heeft 
voor, door Smit Internationale en Smit 
Lloyd B.V. bij diverse werven bestelde 
schepen, voor 6 schepen de dekwerktui- 
gen in opdracht gekregen t.w.:
-  Voor de door de Werf Niestem en San- 
der te Delfzijl te bouwen 3e zeesleepboot 
van het type Smit Rotterdam en Smit Lon
den, vermogen 22.000 pk.
-  Voor de door Conoship te bouwen 3 
sleepboot/ankerbehandelings/bevoorra- 
dingsschepen van 4.000 pk.
Deze opdracht is een aanvulling op de 
reeds in opdracht zijnde lieren voor 4 sche
pen van de Smit Lloyd 25 t/m 30 serie.
-  Voor de door Smit Lloyd bij de Scheeps
werf De Waal te Zaltbommel en de bij de 
Scheepswerf en Machinefabriek De Mer- 
wede bestelde 4 sleepboot/ankerbehan- 
deling/bevoorradingsschepen met een 
vermogen van 9.500 pk zijn eveneens de 
lieren bij Machinefabriek ’IJmuiden’ B.V. in 
opdracht gegeven.
Het bedrijf is mede door deze opdrachten 
tot in het 4e kwartaal van 1983 ruim van 
werk voorzien.

Tewaterlatingen

Ponton H 114
Bij de NSM (Nederlandse Scheepsbouw 
Maatschappij B.V.) te Amsterdam, werd op 
18 september 1982 een grote zeegaande 
transportponton te water gelaten. Deze 
ponton, de zwaarste en grootste in Neder
land gebouwd, is in aanbouw voor United 
Offshore Shipping B.V., behorende tot de 
Heerema Groep,

De afmetingen van de ponton zijn:
-  lengte 160,0 m
-  breedte 42,0 m
-  holte 10,70 m
-  staalgewicht 9.000 ton.
De doop werd verricht door mevrouw J. H. 
Nichols. echtgenote van de projectmana
ger van het Maureen Field', één der groot
ste olie/gas-winplaatsen van Phillips Pe
troleum Company, in het Noordzee-ge- 
bied.
De eerste opdracht, waarvoor de ponton 
speciaal wordt versterkt, zal zijn het naar de 
bestemming brengen van een zogeheten 
high deck' constructie, een nieuwe metho
de in het installeren van oliewinningsinstal- 
laties. Het te vervoeren 'high deck' weegt
18.000 ton.
De ponton, inclusief alle extra voorzienin
gen, zal medio november 1982 worden 
opgeleverd.

Proefvaarten

Maassluis
Na een geslaagde 3-daagse proeftocht 
werd op 10 september j.l. het motortank- 
schip Maassluis door Van der Giessen-de 
Noord overgedragen aan Nedlloyd Bulk
B.V. te Rotterdam.
De Maassluis, waarvan een beschrijving is 
opgenomen in Schip en Werf no. 12 van 11 
juni 1982, pag. 187 en 188, is de eerste van 
een serie van vier olieproduktentankers die 
door de Werf voor Nedlloyd worden 
gebouwd.

Limnos
Op 18 september j.l. werd het tweede stan
daardfregat na een geslaagde proefvaart- 
periode door de Kon. Mij. De Schelde’ te 
Vlissingen overgedragen aan de Griekse 
Marine en als H.S. Limnos in dienst ge
steld. De Limnos is het fregat dat oorspron
kelijk onder de naam Witte de With be
stemd was voor de Koninklijke Marine.
De kiel voor het schip werd gelegd in juni 
1978 en het werd in oktober 1979 gedoopt 
als Witte de With.
Het verschil met de standaardfregatten van 
de Kon. Marine is gering. De Limnos is 
uitgerust met twee Oto Melara kanons vap- 
7,6 cm. Bij de standaardfregatten van de 
Kon. Marine is het achterste kanon tijdelijk 
vervangen door een mitrailleur van 40 mm. 
Een tweede verschil is de verlenging van 
de hangar met ruim twee meter, omdat het 
Griekse schip twee Agusta Bell AB- 212 
onderzeebootbestrijdingshelikopters krijgt 
waarvan de staart niet omgeklapt kan 
worden.

Technische Informatie

Overzicht van door de arbeidsinspectie 
toegelaten materieel
Bij de Arbeidsinspectie van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is



de tweede druk van het voorlichtingsblad 
nr. 3 Overzicht van door de Arbeidsinspec
tie toegelaten materieel', verschenen,
In dit blad is onder meer een overzicht 
opgenomen van dubbel geïsoleerd elek
trisch handgereedschap, handlampen van 
explosieveilige constructie en explosievei- 
lige vorkheftrucks. Het blad werd uitge
breid met hoofdstukken betreffende 
schraapmachines en verplaatsbare ver- 
lichtingsarmaturen.
Bij aanschaf van dergelijk materieel doet 
men er goed aan deze lijst vooraf te raad
plegen. Alle in dit overzicht genoemde dub
bel geïsoleerde handgereedschappen zijn 
door de KEMA gekeurd.
Het blad kan schriftelijk worden aange
vraagd -  onder vermelding van V no. 3 -  bij 
het directoraat-generaal van de Arbeid, 
Postbus 69, 2270 MA Voorburg. De prijs 
bedraagt ƒ 5,— per exemplaar.

Energie besparing aan boord van 
schepen

EMULSA apparaat mengt brandstofolie 
met water
Tien jaar onderzoek en ontwikkeling van 
geëmulgeerde brandstoffen door de Uni- 
versiteit van Newcastle en 2 jaar praktijk 
aan boord van zeeschepen liggen ten 
grondslag aan het opmerkelijk bezuinigen 
op brandstofkosten met behulp van het 
Emulsa water-brandstof mengapparaat 
van F. A. Hughes in Engeland. (Zie Schip 
en Werf no. 9 dd. 30-4-'82 pag. 139-141). 
De besparingen van de brandstofkosten 
liggen tussen de 3 en 8% bij een menging 
van ca. 8-10% water met de brandstof. Het 
apparaat is economisch geschikt voor een 
motorbelasting vanaf 80%. Bij een 12.000 
pk. dieselmotor van een zeeschip heeft het 
apparaat zich in ca. 4 maanden terugver
diend, ofwel in een jaar tijd ƒ 180.000 be
spaard.
Het belangrijkste onderdeel van het sys
teem is een elektrisch gedreven emuisie- 
pomp voorzien van een speciale waaier, 
die waterdeeltjes van 2-4 micron mengt 
met de brandstof en wel op een dusdanige 
wijze, dat zich om elk deeltje water een olie 
film vormt. Roestvorming van inspuitele- 
menten e.d. treedt derhalve niet op. Te
vens is een heater ingebouwd die het water 
op een bepaalde temperatuur brengt.
De waterdeeltjes veroorzaken d.m.v. een 
zogenaamde micro-explosie een betere 
verstuiving van de brandstof en een betere 
verbrandingstemperatuur met als gevolg 
schonere uitlaatgassen en minder motor- 
stijtage.
Het gepatenteerde systeem heeft aan 
boord van BELL-Lines schepen ca. 8500 
bedrijfsuren gemaakt en is momenteel het 
meest geschikt voor brandstoffen van 200 
sec. Redwood en zwaarder. Verwacht mag 
worden dat binnenkort ook voor lichtere 
produkten een apparaat te leveren is.
De viscositeit van de brandstof stijgt iets ten

gevolge van het emulgeren. Deze wijziging 
in viscositeit dient gecorrigeerd te worden 
door het regelen van de brandstof-tempe- 
ratuur door de bestaande installatie.
De installatiekosten zijn in verhouding 
laag, terwijl het apparaat uit eenvoudige 
komponenten is opgebouwd. De twee 
hoofdbestanddelen zijn de Pomp-unit en 
het bedieningspaneel.
Voorlopig zijn er 3 typen ontwikkeld en in 
korte tijd 20 installaties geïnstalleerd n.L: 
type III 1500-5.000 pk; type IV tot-15.000 pk 
en type V tot-25.000 pk.
Voor nadere informatie: Intershipping Hol
land B.V. Verl. Slotlaan 75,3707 CC Zeist 
(tel: 03404-22224).

LR's 1982-83 register of ships
The 1982-83 edition of the Register of 
Ships has just been published. Universally 
recognised as the most comprehensive re
ference work of its kind, this three-volume 
publication contains details of over 73,000 
vessels. Over 50,000 amendments are 
processed annually and published in 
cumulative monthly Supplements issued 
free to all subscribers. These Supplements 
also contain particulars of new ships and 
amendments to the List of Shipowners.
All the information is held on the Society’s 
IBM 3033 N computer and ranges from 
basic identification such as ship name, offi
cial registration data, date of build and buil
der, ship type and classification to more 
detailed characteristics such as TEU 
capacity, cargo handling equipment, main 
engine builder and design, fuel capacities 
and service speed.
Much of this data is analysed and tabulated 
in the Statistical Tables which are also 
issued free to subscribers. The subscrip
tion also covers the Subsidiary Section of 
the Register of Ships which lists special
ised data on refrigerated ships and li
quefied gas carriers classed with Lloyd’s 
Register. The Register of Offshore Units, 
Submersibles and Diving Systems, recog
nised as the principal reference work in its 
field, is also provided within the subscrip
tion price.
Order forms and full details of these unique 
publications are available from: Lloyd's Re
gister of Shipping, P.O. Box 701, 3000 
AS Rotterdam.

Diversen

Kleine Handelsvaart grens gewijzigd
De minister van Verkeer en Waterstaat 
heeft besloten de huidige lengtegrens van 
75 meter voor schepen, die tot nu toe de 
scheiding aangeeft tussen de grote en de 
kleine handelsvaart, te vervangen door 
een bruto-tonnagegrens van 4000. Deze 
omzetting past in het streven naar een 
meer geleidelijke opbouw van de vloot in 
diverse klassen van grootte. Door het ver
vangen van de lengtegrens in een tonnage- 
grens krijgen reders met schepen die gro

ter zijn dan 75 meter, maar met een brulo- 
tonnage kleiner dan 4000, de kans te gaan 
varen met een kleine handelsvaart-be- 
manning. Thans zijn reeds circa twintig van 
dit soort schepen in bestelling, of aange
kocht in het buitenland.
Met als gevolg, dat er in de scheepvaart 
werkgelegenheid wordt geschapen voor 
circa 300 mensen. Door toepassing van het 
tonnagecriterium wordt het mogelijk sche
pen te bouwen met een gunstiger verhou
ding tussen lengte en breedte, wat weer 
besparend werkt in het brandstofverbruik. 
Naar verwachting zullen in de komende 
jaren nog eens dertig van deze schepen 
worden gebouwd, voornamelijk op werven 
in Nederland.
In deze sector is daarmee de werkgelegen
heid van 2500 man gemoeid. In het alge
meen geeft de omzetting van de lengte
grens in een tonnagegrens aan de Neder
landse scheepvaart de kans om nieuwe 
markten aan te boren, terwijl voor de 
scheepsbouw nieuwe orders in het ver
schiet liggen.
Wel heeft de minister als voorwaarde ge
steld, dat de betrokken schepen door Ne
derlanders worden bemand. De overheid 
zal dit gaan controleren.
Zowel de werkgevers als de werknemers in 
de scheepvaart hebben met deze nieuwe 
regeling ingestemd.

Eerste paal Rotterdams walradarketen 
geslagen
'De bouw van een nieuw verkeersbegetei- 
dingssysteem voor de Rotterdamse haven 
moet worden gezien als een visitekaartje 
van de Nederlandse industrie. De realise
ring van dit geavanceerde project maakt 
Rotterdam ten aanzien van de zorg voorde 
veiligheid van de scheepvaart, nog meer 
dan nu al het geval is een blikvanger’.
Dit zei de secretaris-generaal van het mi
nisterie van Verkeer en Waterstaat ir. De 
Man op 13 september bij het slaan van de 
eerste paal voor de Verkeerscentrale Bot
lek, een van de vier nieuw te bouwen cen
trales voor het nieuwe verkeersbegelei- 
dingssysteem in Rotterdam.
Het oude systeem dateert uit 1956 en is aan 
vervanging toe. Het nieuwe systeem (kos
ten 230 miljoen gulden) omvat de bouw van 
vier nieuwe centrales, de verbouwing van 
twee oude, de bouw van een groot aantal 
radarposten en vervanging van de verou
derde apparatuur. Er is meer dan tien jaar 
over gepraat. In 1976 kwam de zaak in een 
stroomversnelling toen het Rijk zich door 
middel van een overeenkomst met de ge
meente Rotterdam garant stelde voor 
tweederde deel van de te maken kosten. 
Het nieuwe systeem moet eind 1985 ge
reed zijn, waarna het, na uittesten, in de 
eerste helft van 1986 operationeel kan 
worden.
De nu te bouwen verkeersposten komen te 
staan bij verkeerstechnisch kritische ge
bieden in de Rotterdamse haven: de Bot



lek, de splitsing Harteifcanaal-Oude Maas, 
de ingang Waalhaven en bij de Maasbrug
gen. Daarnaast worden de bestaande cen
trales in Hoek van Holland en in het zoge
naamde Havencoördinatiecentrum ver
bouwd.
Het technisch instrumentarium (zestig pet 
van de kosten) wordt geleverd door PWBps- 
dochter Hollandse Signaal in Apeldoorn. 
De bouw van de nieuwe centrales (elf mil
joen gulden! geschiedt door Bos-Kaiis.
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Hieuw record aan opgelegde 
bulkcarriers
De tonnage aan opgelegde droge bulkcar
riers heeft een nieuw record bereikt met 
576 schepen die te zamen een deadweighi 
hebben van 88,7 miljoen ton. Het betekent 
ook een nieuw ’al! time’ record. Het vorige 
werd in maart f 878 behaald met eert totaal 
van 54 mln deadweighi

In de afgelopen maand, meldt de Londense 
scheepsbroker Howard Houlder, werden 
180 droge bulkcarriers van te zamen 6,4 
mln dwi opgelegd, tegenover f 00 met 2,8 
mln dwi in de maand daarvoor. Ook het 
aantal opgelegde tankers steeg, in augus
tus werden wereldwijd 362 tankers met 
58,2. mln: ton deadweighi gemottenbald’. fn 
juli waren dat e r345 met te zamen 54,5 mln 
deadweighi, Ook een forse stijging van de 
opgelegde Oil/Bulk/Ore schepen (OBO’s). 
Eind juli waren 14 OBO's met 1,5 mln dwt 
opgelegd tegenover al 23 met 2,5 mln dwt 
eind augustus.
Tot dusverre, aldus Howard Houlder, zijn er 
wereldwijd al 191 schepen met een geza
menlijk draagvermogen van 17,7 mln ton 
voor de sloop verkocht.
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De Zuidkoreaanse Scheepsbouw
Het aantal nieuwbouworders dat de Zuid
koreaanse scheepswerven in de eerste 
acht maanden van dit jaar ontvingen was 
72 pet lager dan over diezelfde periode in 
1981. Men boekte voor in totaal 334.000 
brt.
Het betrof 32 schepen met een gezamenlij
ke waarde van $ 700 miljoen in vergelijking 
met de 54 schepen van $ 1,518 miljard en
1.183.000 brt over de eerste acht maanden 
van 1981. In augustus jl. had de Koreaanse 
scheepsbouw maar één buitenlandse or
der in portefeuille t.w. een 38.000 tonner 
van $ 47 m.
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Scheepsmotorenbouw in Japan
De bouwers van scheepsmotoren in Japan 
zijn er in 1981 in geslaagd meer dan de helft 
van alle grote scheepsmotoren ter wereld 
te leveren. Vorig jaar werden 51,8 pet van 
alle grote nieuwe scheepsmotoren in Ja
pan gebouwd.

DS 13-9-82

De arbeidsmarktontwikkeiing 
in  zeehavengebieden
De ontwikkeling: van de werkgelegenheid 
in de zeehavengebieden -  vanouds de 
trekpaarden van onze economie -  zal in de 
periode tussen 1975 en 1985 achterblijven 
bij die van Nederland als geheel Dat komt 
doordat in die gebieden de industriële sec
tor relatief sterk vertegenwoordigd is en 
men dus sterk de gevolgen ondervindt van 
de verzwakking van de marktsector. Van 
de drie onderzochte gebieden, het Eems- 
mondgebied, het Nieuwe-Waterwegge
bied en het Noordzeekanaai, wordt het 
laatstgenoemde nog het minst getrotlen, 
aangezien daar een ruim vertegenwoor
digde dienstensector compensatie biedt. 
Dit zijn bevindingen uit het eindrapport van 
de Voorlopige Nationale Havenraad over 
Kwalitatieve aspecten van de arbeids- 
marktontwikkeling in zeehavengebieden', 
dat aan de minister van Verkeer en Water
staat en diens ambtgenoot van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid is aangebo
den. De Havenraad baseert zijn bevindin
gen op resultaten van een deelonderzoek, 
dat onder zijn auspiciën werd verricht door 
het Nederlands Economisch Instituut (NEi) 
te Rotterdam.
Het NEI heeft een prognose opgesteld van 
de ontwikkeling van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkten in de onderzochte gebie
den, onderscheiden naar de aspecten sec
tor, opleiding en beroep . Zulks op basis van 
een historische analyse vanaf 1960 en een 
analyse van actuele en op korte termijn te 
verwachten knelpunten.
Andere resultaten zijn:
Evenals in Nederland als geheel zal het 
aanbodoverschot in alle zeehavengebie
den tussen 1975 en 1985 toenemen. Voor 
het Noordzeekanaatgebied wordt slechts 
een beperkte stijging voorzien: in het Nieu- 
we-Waterweggebied en het Eemsmond- 
gebied daarentegen zal het overschot zich 
in die zelfde periode volgens de prognose 
meer dan verdrievoudigen.
Bovendien voltrekken zich in die zelfde 
periode in Nederland en evenzeer in de 
zeehavengebieden enorme kwalitatieve 
verschuivingen. De onderzoekers ver
wachten een sterke toename van het ge
middelde opleidingsniveau. Het overschot 
aan arbeidskrachten, absoluut en relatief, 
zal ontstaan bij gediplomeerden van het 
lager beroepsonderwijs, gevolgd door het 
basisonderwijs. Volgens het onderzoek zal 
in ieder geval geen overscholing van de 
beroepsbevolking behoeven te worden ge
vreesd.
De aandacht wordt gevestigd op het belang 
van een goed gedocumenteerde schooi
en beroepskeuzevoorlichting om jonge 
mensen zoveel mogelijk te behoeden voor 
het kiezen van opleidingen die kunnen lei
den tot ernstige aanpassingsmoeilijk
heden.
Een openhartige voorlichting over de feite
lijke arbeidsomstandigheden is van belang

voor afte betrokkenen met name voor on- 
demenmngen dte door een ongunstig ima
go zijn belast

Tentoonstelling 'Energie Buitengaats'
Op 18 september 1982 werd een nieuwe 
tentoonstelling in hei Nationaal Sleep- 
vaartmuseum te Maassluis voor het pu
bliek opengesteid De naam daarvan is 
energie buitengaats. Er worden modellen, 
foto's, tekeningen enz getoond die betrek
king hebben op de winning van olie en gas 
uit de zeebodem. Door het steeds toene
mende belang van die energiebronnen is 
de laatste jaren een explosieve ontwikke
ling te zien geweest van alles wat met het 
aanboren van die bronnen in verband 
staat. Geweldige constructies worden ge
bouwd, versleept en tot op grote zeediep
ten in de Noordzee geplaatst. Bevoorra
dingsschepen en sleepboten moesten 
steeds groter worden. Pijpleidingen wer
den op de zeebodem gelegd, enorme boei
en werden verankerd, enz. Van dit alles kan 
men kennisnemen op de tentoonstelling, 
die tot 20 februari 1983 duurt, Het Nationaal 
Sleepvaartmuseum is gevestigd te 
Maassluis, Hoogstraat 1, op de hoek van 
de haven. De openingstijden zijn: zaterdag
09.00 tot 17.00 uur, zondag, woensdag en 
vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. De toe
gangsprijs is ƒ 1 voor volwassenen. Kin
deren en bezitters van bejaardenpas of 
CJP betaien ƒ 0,50.

Future Development of Engineering 
Education in Europe
Three hundred delegates from all over 
Europe and three continents gathered in 
July at the University of Technology in Delft 
for three days of intensive discussions on 
some of the urgent questions facing en
gineering educators today. The occasion 
was the Tenth Anniversary of the European 
Society for Engineering Education (SEFI), 
devoted to the overall theme of The Educa
tion of the Engineer for Innovative and En
trepreneurial Activity'.
At this important milestone in its history, the 
Society took the opportunity of expressing 
its anxiety about certain recent trends 
which, in the Society’s view, are beginning 
to pose a threat to the future development 
of engineering education in Europe. 
Through its ability to bring together en
gineering educators from across Western 
Europe, the Society is well placed to moni
tor these trends and itself make positive 
comment when needed.
Economic recession and the budgetary 
cutbacks which they have caused, are 
placing engineering education institutions 
in an increasingly difficult situation. While 
wholly accepting the need to face up to 
economic realities and to play a determined 
part in securing the savings now called for, 
engineering education institutions are also 
sensitive to crucial contribution which they 
-  as those responsible for producing the



engineers of tomorrow -  are expected to 
make in all countries of Europe. The steady 
flow of qualified engineers remains a key 
factor in overcoming economic difficulties 
and indeed in ensuring survival itself in the 
face of ever increasing technological com
petition worldwide.
As the only organisation representing en
gineering educational institutions at Euro
pean level, it is SEFI’s duty to draw atten
tion to the potential consequences of these 
trends. Quite apart from the short-term 
effects, the Society is particularly con
cerned about the far more serious long
term damage which can ensue. To curtail 
the development of engineering education 
is to run the risk of negative economic 
repercussions which may only become tru
ly apparent when it may already be very late 
to seek a remedy. In this context, the Socie
ty’s Delft Conference, 'dedicated to the 
theme of innovation and entrepreneurship, 
already reflects the need felt to increase 
efforts to secure a quality of training which 
fosters such qualities; and this at a time 
when engineering education in its widest 
sense could face new problems for the 
want of sufficient financial and material 
support and in particular for the possible 
lack of a steady ongoing of the injection of 
new educations.
For these reasons, the European Society 
for Engineering Education (SEFI) urges 
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recognize the importance of maintaining 
their investment in engineering education 
as a central element in safeguarding their 
future.

XVth International congress 
on combustion engines CIMAC 1983
The 1983 CIMAC Congress will be held in 
Paris at the Palais des Congres from 13-17 
June 1983.
The inaugural session will take place on the 
morning of June 13 and will feature an 
opening lecture by mr. Balaceanu, director- 
general of the French Petroleum Institute. 
From 13th June PM to the 16th sessions will 
be devoted to examination and discussion 
of papers relating to current developments 
in diesel engines and gas turbines, pre
sented by experts from all over the world. 
Subjects in the field of diesel engines will 
be:
-  Very High Specific Output Engines.
-  Engine Component and System 
Optimisation for overall Fuel Economy.
-  The Effect of Environmental Factors on 
the Design and Operation of Engines.
-  Papers covering advances in Engine 
Design and Development, including New 
Engines, Improved Engine Components, 
Service Experience and Future Fuels.

Subjects in the field of gas turbines will be:
-  The Roleof the Gas Turbine in the Evolv
ing Energy and Environmental Climates.
-  The Availability and Usage of Traditional

Fuels and new Gas Turbine Fuel Sources 
such as: Coal derived Fuels (liquid and 
gaseous), Methanol, Synthetic Fuels and 
Low Heating Value Gases.
-  Environmental Climate such as: Emis
sion Reduction and Measurement, Noise 
Analyses, Reduction and Measurement, 
Silencers, Air Filters and other Devices.
-  In support of the theme, sessions speci
fically devoted to the above areas are being 
planned in addition to sessions on New Gas 
Turbine Unit and Component Develop
ments, Gas Turbine Controls, Mainte
nance and International Standards.
Four study trips will round off the week’s 
work and will consist of visits to industrial 
firms (turbines, diesel engines, shipyards, 
component manufacturers).
Several trips will be arranged for accom
panying persons. The detailed programme 
will be attached to registration forms.
For more information contact: Nederlands 
Comité CIMAC (mr. P. Lels) c/o FME, Post
bus 190, 2700 AD Zoetermeer. Telefoon: 
079 -  21 92 21.

WEGEMT school 1983
The 7th West European Graduate Educa
tion Marine Technology (WEGEMT) 
school will be held in Helsinki from 21-31 
March 1983.
The theme will be: Ships and structures in 
Ice'.
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Canada have preliminarily accepted an in
vitation to teach at the School. West Europe 
will contribute with experts from Hamburg 
Ice Model Basin, Det norske Veritas and 
several Finnish lecturers from Wârtsilâ 
(builders of icebreakers) and other Institu
tions where recent research has been car
ried out.
The Helsinki University of Technology is 
responsible for the scientific and technical 
level of the course whereas the practical 
school arrangements are handled by IN- 
SKO, Continuing Engineering Education 
Centre of the Engineering Societies in Fin
land a nonprofit organisation specialised in 
course management.
Brochures and general information can be 
requested from: WEGEMT Graduate 
School INSKO, Ratavartijankatu 2, SF- 
00520 Helsinki 52, Finland.

Det Norske Veritas in China
On 12th July, 1982, the Chinese national 
classification society, the Register of Ship
ping of the People’s Republic of China, and 
Det norske Veritas signed an agreement on 
extended co-operation between the two 
societies.
The agreement implies an extension of the 
co-operation entered into in 1977, which in 
concrete terms means i.a. that China can 
now build ships and rigs to D.n.V.’ class. 
For shipping companies negotiating con
tracts with Chinese yards this considerably 
alleviates the contract negotiations as the

Chinese yards and suppliers are willing to 
accept the requirements set out in D.n.V.’ 
Rules.
The agreement signed in Beijing implies 
i.a. that approval of the drawings will be 
carried out in the normal way by D.n.V., who 
will also -  to the extent stipulated in the 
Rules -  approve the sub-contractors.
This agreement has already led to the sign
ing of a first contract for two 6RLB66 en
gines (including two options) with a unit 
rating of 11,850bhp at 135 rev/min., to be 
built by GMT, Trieste. They will power two 
15,600 tdw ro-ro vessels ordered by Mer- 
The inspection work in China connected to 
the building of marine boilers and main and 
auxiliary engines will be undertaken jointly 
by the two classification societies whereas, 
the ongoing inspection of products from 
other sub-contractors will be carried out by 
the Chinese classification society.
Det norske Veritas’ exclusive surveyors will 
be in attendance at the shipyards to carry 
out on-site inspection in co-operation with 
its Chinese counterpart, with Veritas as
suming chief responsibility for the work.

More gas found in the North Sea
An ’encouraging’ gas find has been made in 
the central area of the United Kingdom 
sector of the North Sea by Shell/Esso. The 
discovery followed the sinking of an ex
ploration well costing over £ 15 million-one 
of ‘the most expensive ever sunk Tn 'the 
North Sea.
Shell UK Exploration and Production, oper
ator for the Shell/Esso partnership, reports 
that a production test showed gas flowing at 
the rate of nearly 600,000 cubic metres a 
day and condensate -  very light oil -flowing 
at the rate of up to 2,667 barrels a day. 
it is thought that the discovery will help 
Shell/Esso in the development of plans for 
transporting gas from their nearby Fulmar 
field. A new pipeline may be built to the 
mainland from the area. This would not 
have been justified by the gas reserves at 
Fulmar alone.
Fulmar field, which is mainly an oil reser
voir, was commissioned in February and at 
present its gas is reinjected into the reser
voir rock.
The discovery is confirmation that there is 
plenty of gas still to be found in the North 
Sea. The recent Department of Energy re
port on the development of oil and gas 
resources suggested that the most likely 
estimate of potential gas reserves on the 
UK continental shelf was in the region of 
1,350 to 2,250 billion cubic metres. The 
estimate of recoverable reserves in pre
sent discoveries is about 1,000 billion cubic 
metres. (LPS)


