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Raderboot Kapi
tein Kok Amster
dam (tel. 020- 
234971) is voorzien 
van een 150KvA 
boordaggregaat 
aangedreven door 
een 8 cyl. Mercedes- 
Benz dieselmotor ty
pe OM 402. Merce
des-Benz dieselmo
toren voor de 

scheepvaart zijn te leveren in vermogens tot ca 385 KW 
(525 pk). Mercedes-Benz dieselmotoren zijn erg zuinig 
in gebruik en hebben een zeer lange levensduur. Ze zijn 
bovendien concurrerend in prijs.
Allee n-importeur:
AGAM MOTOREN ROTTERDAM B.V.
Goudsesingel 214 -  3011 KD Rotterdam 
Tel. 010-137125 -  Telex 22647

’In Delfzijl zou binnen drie jaar een buiten
dijkse assemblage- en reparatiewed gere
aliseerd kunnen worden voor een bedrag 
van ƒ 56,8 mln, inclusief werkkapitaal en 
een scheepslift als droogzetmechanisme. 
Er wordt vanuit gegaan dat de aandeelhou
ders, waaronder de padiciperende noorde
lijke werven, bereid zijn ƒ 9 mln in deze 
investering bij te dragen. De overheid dient 
de infra- en semi-infrastructurele voorzie
ningen voor haar rekening te nemen. Een 
en ander is noodzakelijk om het concurren
tievermogen en daarmee de werkgelegen
heid van de werven in Groningen in stand te 
houden.’

Dit schrijft de Stichting Onderzoek Gronin
ger W ed aan Open Water in een zojuist 
verschenen rappod 'Perspectieven ver
breed', dat handelt over de levensvatbaar
heid van een buitendijkse wed in Delfzijl. 
De scheepsbouwers in Groningen hebben 
positief gereageerd op het plan, maar w il
len zich de komende weken eerst nog na
der beraden. De stichting vraagt de over
heid hetzelfde te doen.
Een buitendijkse wed wordt al jaren nood
zakelijk geacht vanwege de schaalvergro
ting in de Kleine Handelsvaad. Vooral nu 
het afgelopen jaar de lengtegrens van 
KHV-schepen is vervangen door een ton- 
nagegrens (4000 gt) is het mogelijk KHV- 
schepen breder dan 16 meter te bouwen. 
Op de bestaande lokaties van de noordelij
ke werven is dat echter uitgesloten door de 
beperkte doorvaad naar open zee.
Een verbreding van de kunstwerken kost 
veel te veel geld en daarom is nu gekozen 
voor een buitendijkse wed, waar de noor
delijke werven in kunnen padiciperen. De 
secties, die op de bestaande lokaties wor
den gemaakt, zouden op deze buitendijkse 
wed geassembleerd kunnen worden. 
Daarnaast moeten er reparatie-faciliteiten 
komen.

In februari 1982 is al eens rappod versche
nen, genaamd Naar open water', dat werd 
uitgebracht door de Stichting Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie (SNSI). Deze stu
die voorzag echter in teveel alternatieven, 
waardoor er destijds geen beslissing kon

worden genomen. Het rappod verschoof 
daardoor naar de achtergrond en er ont
stond een splitsing in een Friese- en een 
Groningse aanpak.
In Groningen resulteerde deze gescheiden 
aanpak in een stuurgroep (initiatief van 
Niestern Sander), die vorig jaar zomer uit
groeide tot de Stichting Onderzoek Gronin
ger W ed aan Open Water. In Friesland 
formeerde zich een soodgelijke studie
groep onder leiding van Barkmeijer Stroo- 
bos. De Friezen willen een buitendijkse 
wed aanleggen in Harlingen.
Overigens zijn de twee groepen niet zo 
strak gescheiden, dat er geen Groningse 
werven in het Friese onderzoek zouden 
kunnen deelnemen en andersom. Cono 
Industrie Groep NV in Groningen padici- 
peed bijvoorbeeld in beide onderzoeken. 
Over het algemeen is men van mening dat 
twee buitendijkse werven niet haalbaar 
zijn. Daarom zal er uiteindelijk een keuze 
moeten vallen. Voorwaarde is in beide ge
vallen dat de overheid subsidie geeft.

De volgende bedrijven treden als sponsors 
op voor het Groningse onderzoek: Cono 
Industrie, Scheepswed Waterhuizen J. 
Pattje, E. J. Smit en Zoon s Scheepswer
ven, Niestern Sander, Scheepswed Hoo- 
gezand, Bodewes Scheepswed Volhar
ding, Bodewes Gruno, BV Nieuwe Noord 
Nederlandse Scheepswerven en Ferus 
Smit. Deze werven vedegenwoordigen on
geveer driekwad van de scheepsbouw in 
de provincie Groningen.
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In het rapport van de Stichting Onderzoek 
Groninger Werf aan Open Water wordt ge
wezen op het toenemend aantal orders, dat 
in de toekomst zal worden gemist door het 
uitblijven van een buitendijkse werf. Dat 
geldt zowel voor nieuwbouw- als reparatie- 
opdrachten. In Delfzijl heeft de studiegroep 
vier lokaties onderzocht, waarvan er één 
(naast Aldel) de meest voor de hand liggen
de blijkt te zijn (o.a. uit kostenoverwe
gingen).
Op deze lokatie zouden vier schepen per 
jaar (tot een breedte van 24 meter en een 
lengte van 125 meter) geassembleerd kun
nen worden, alsmede zouden er voldoen
de faciliteiten zijn voor de reparatie van

grote KHV-schepen. Als de overheid voor 
de benodigde infrastructuur zorgt, dan ont
staat voor het assemblagebedrijf een kost
prijsuurtarief van ƒ 58 en voor de reparatie
wed ƒ 6 8 . Samen met de binnendijkse sec- 
tiebouwers komt het integrale uudarief vol
gens het rapport uit op ƒ 52,75. Dit is nage
noeg gelijk of iets hoger dan de nabij gele
gen Noordduitse scheepsnieuwbouw- en 
reparatiewerven en daarom concurre
rend', aldus de Stichting.

Er wordt in de studie met klem op gewezen 
dat de realisatie van een buitendijkse wed 
niet gepaard hoeft te gaan met een uitbrei
ding van de scheepsbouwcapaciteit in de

provincie Groningen. Meerdere werven 
willen immers een deel van hun capaciteit 
in de buitendijkse wed inbrengen'. De 
werkgelegenheid zal volgens de stichting 
daarentegen wél worden uitgebreid, door
dat er additioneel werk kan worden aange
trokken.

Voor een actieve acquisitie van schepen 
boven de 16 meter breedte is een voort- 
gaande samenwerking tussen de Groning
se werven zeer gewenst, aldus het rappod.

P.E.

D.S. 6-4-'83

Nieuwe uitgaven

1990 IS VANDAAG BEGONNEN

door: M. J. Matthyssen, G. A. van Schootbrugge en P. Smith. 
Uitgever: Het Spectrum B.V., De Meern.
Gebonden, 128 pagina’s met illustraties van Loek Smulders. 
ISBN 90 274 7730 2. Prijs ƒ 24,50.

De toekomst voorspellen we altijd vandaag. Onze visie lijkt te 
moeten zijn gekoppeld aan onze kijk op de wereld van nu. In de tijd 
dat de economie zich welig ontwikkelde, meenden veel voorspel
lers dat er werk zou zijn voor wie werken wilde en een behoorlijk 
inkomen voor iedereen. In onze tijd komt er minder (passend) 
werk, men krijgt minder geld en de consumptie loopt terug.
Dit boek doet daar niet aan mee. Het is bewust gemaakt zonder de 
grijssluier van onze dagen. Het bestaat deels uit verslagen van 
gesprekken met wetenschappelijke onderzoekers; voor een deel 
ook is het gebaseerd op literatuurstudies. Men ging uit van de 
kernvraag: wat is er over ongeveer tien jaar technologisch moge
lijk. Natuurlijk konden de wetenschappers zich niet losmaken van 
de voorwaarden van de ontwikkeling van de economie. Onder
zoek wordt tenslotte verricht met geld dat uit het economische 
systeem via bedrijfsleven en overheid beschikbaar komt. Maar de 
wisselwerking bestaat ook. Onderzoek gericht op de praktijk geeft 
regelmatig de stuwkracht die een stagnerende economie weer op 
gang kan brengen.
Drie medewerkers van de Centrale Stafafdeling In- en Externe 
Communicatie TNO schreven de tekst. Onderzoekers van TNO, 
TH’s, universiteiten en bedrijfsleven gaven hun medevisie over 
zeven aandachtsgebieden waarvan mag worden aangenomen 
dat ze kenmerkende informatie opleveren bij het kijken naar 1990. 
De gebieden zijn:
-  het huis van 1990;
-  werken in 1990;
-  produkt en produktie in 1990;
-  verkeer en vervoer in 1990;
-  eten en drinken in 1990;
-  milieu en gezondheid in 1990;
-  recreatie in 1990.
Voor de interviews golden enkele regels. Een belangrijke daarvan 
was natuurlijk de al genoemde slag om de arm. W etenschappelijk 
vooruit kijkend is een groot aantal ontwikkelingen mogelijk. Voor 
een aantal ervan is het echter de vraag of ze sociaal aantrekkelijk 
worden gevonden en economisch haalbaar. Er liggen vele moge
lijkheden voor initiatieven, maar het is niet zeker of ze zullen 
worden genomen en of ze succes zullen hebben.

'WORKBOATS'
Samengesteld onder leiding van K. D. Troup en verschenen bij 
Heyden & Son Ltd, Spectrum House, Hillview Gardens, Londen 
N.W. 4 2 JQ, U.K.
Afm. 24,5 x 19 cm, 288 blz. ISBN 0 85501 212 9.
Prijs, gebonden £ 29,50.

In het onderhavige boekwerk wordt een goed beeld gegeven van 
de grote groep vaartuigen met een lengte tot ca. 90 meter, die 
gewoonlijk met de verzamelnaam werkschepen' wordt aange
duid. De verschillende scheepscategorieën en onderwerpen wor
den behandeld door een 17-tal schrijvers, experts op hun deelge
bied. Desondanks is de samensteller erin geslaagd de delen 
samen te voegen tot een vrij homogeen en boeiend geheel, waarin 
naast de theoretische behandeling van bijvoorbeeld weerstand en 
voortstuwing ook veel constructieve details worden aangetroffen. 
Veel ervaring van voornamelijk Engelse herkomst is erin verwerkt 
en met behulp van zeer vele duidelijke illustraties, schetsen, foto's 
en schema's weergegeven. Hoewel in een deel nog met Engelse 
maten wordt gewerkt begint toch ook het internationale ISO een
hedenstelsel in gebruik te komen!
De in houd kan ontnomen worden aan de volgende hoofdstuk- 
benamingen:
1. Workboats: Diversity, Design and Development; 2. Introduc
tion to Resistance and Propulsion; 3. Resistance, Powering en 
Propulsion of Small Workboats; 4. Hull Construction in Steel of 
Smaller Workboats; 5. Construction in Steel of Larger Workboats;
6 . Machinery Installations in Larger Vessels; 7. Hull Construction in 
G. R. P.; 8 . Construction in Aluminium; 9. Construction in Ferroce- 
ment; 10. Bilge, A ir and Fuel Systems; 11. Automation; 12. Electro
nics; 13. Dredgers; 14. Hovercraft; 15. The Design of Planing 
Crafts fo r the Workboat Role, en 16. Catamarans for Use as 
Workboats.
Een lijst van definities, classificatiebureaus en een index besluiten 
het werk, dat van veel nut kan zijn voor allen, werkzaam bij 
ontwerp, bouw en gebruik in deze sector van de maritieme wereld. 
Mede om de kwalitatief hoogstaande uitvoering en ondanks de 
tamelijk hoge aanschaffingsprijs wordt het werk gaarne aanbe
volen.

Ir. J.N.J.



Verbranding en de dieselmotor*

door Prof. dr. ir. E. van den Pol, DIC**

Inleiding
Voor de fabrikanten van dieselmotoren heeft de energie-crisis van 
1973 tot gevolg gehad dat vooral het streven naar zuinige, op zo 
goedkoop mogelijke vloeibare brandstoffen draaiende motoren 
momenteel alom hèt ’Leitmotiv’ geworden is.
Eén en ander is op een enigszins paniekerige wijze de afgelopen 
jaren gestimuleerd door geruchten dat binnen korte tijd voor de 
maritieme dieselmotor nog slechts residuale brandstoffen met 
bedenkelijke hoedanigheden zouden resten.
Een stortvloed van publikaties etc. op dit gebied wakkerde de 
onrust zowel bij de fabrikanten als de gebruikers van dieselmoto
ren aan, o.a. met het gevolg dat tal van exotische, mogelijke 
brandstoffen werden voorgesteld en overwogen.
Zelfs werden serieuze proeven verricht -  o.a. door Sulzer -  met 
poederkool, daarmede werd tevens nog eens ingegaan op één 
van Rudolf Diesel s oorspronkelijke ideeën.
Thans lijkt de rust wat teruggekeerd te zijn en de brandstofproble- 
matiek zich enigszins te stabiliseren, hetgeen -  na de recente 
onrust' -  een bezinning nü op de toekomst zinvol en beter mogelijk 
maakt. Persoonlijk en zeer kort en daarbij mij beperkend tot de 
maritieme sektor, komt het voor dat een blijvende tendens naar 
goedkopere en derhalve slechtere kwaliteit brandstoffen geac
cepteerd moet worden. De hiermede verbonden prijsstelling van 
de brandstof zal overigens op deze tendens gesuperponeerde 
schommelingen in de tijd vertonen, die bepaald worden door de 
wereldvraag en -  aanbod van ruwe olie, de zg. crudes’, alsmede 
de hoedanigheden van de moderne kraakprocédés. Met andere 
woorden er zullen perioden zijn dat het allemaal wel mee lijkt te 
vallen afgewisseld met relatief moeilijkere tijden.

Deze zienswijze heeft o.a. in de Koninklijke Marine -  als grote 
rederij met bijzondere taken -  de wens tot leven gebracht om, juist 
met het oog op de to e ko m s t-o p  de langere termijn derhalve -  zich 
meer te oriënteren t.a.v. het gebruik van goedkopere  en alom  
verkrijgbare brandstoffen.
Hiertoe zal, t.b.v. dieselmotoren, op het Koninklijk Instituut voor de 
Marine te Den Helder een onderzoek starten, waarvoor thans de 
nodige voorbereidingen worden getroffen.
Naast een zekere pragmatische aanpak zal in het kader van dit 
onderzoek fundamentele aandacht geschonken worden aan het 
fenomeen 'verbranding in dieselmotoren’, o.a. om te pogen tot een 
beter fenomenologisch begrijpen van dit verschijnsel te komen. 
Juist dit laatste -  zo komt het ons voor -  zou wat meer attentie 
mogen hebben. Immers zeer veel aandacht is de laatste jaren 
besteed aan de mogelijke corrosieve eigenschappen van de 
moderne, residuale dieselbrandstoffen, te denken is in dit verband 
aan de bestanddelen zwavel en vanadium alsmede de zg. 'catalyst 
fines'. Uitgezonderd enige fabrikaatgerichte, wat 'ad-hoc' aan
doende proefstand-tests met enkele slechte kwaliteit brandstoffen 
lijkt de verbranding zélf, als intrinsiek verschijnsel, als funktie van 
de brandstofkwaliteit slechts matig gerichte aandacht gehad te 
hebben. Het lijkt dan ook dienstig, alvorens men in het kader van 
een slechtere brandstofkwaliteit de relatie 'verbranding -  kwaliteit 
brandstof in een dieselmotor wenst te bestuderen, terug te gaan 
naar de ’fundamentals’ van de verbranding.

Interessant en ook wel instructief wellicht is allereerst te releveren 
dat gedurende vele jaren het mechanisme van de ontsteking van 
brandstof in de diesel-cilinder inzet is geweest van soms felle, 
wetenschappelijke discussies. Zoals algemeen bekend, wordt in 
een moderne dieselmotor de brandstof onder hoge druk (bv. 1 0 0 0

Fig. 1. Opbouw brandstolstraal

bar) ingespoten. Naarmate de brandstofstralen dieper in de ver
brandingsruimte, gevuld met voorgecomprimeerde lucht (druk 40 
a 60 bar, temperatuur 700-800 K), doordringen worden de stralen 
aan de buitenzijde ’uiteengerafeld’, (zie fig. 1 ).
De hierdoor ontstane brandstofdruppeltjes verdampen en vergas
sen, waarna ontsteking en verbranding optreden: de druk en de 
temperatuur in de verbrandingsruimte stijgen hierbij zeer snel. De 
vraag, die lang oorzaak is geweest van het botsen der meningen 
van vele prominenten op dit gebied was:

'Is het absoluut en noodzakelijk vereist dat de brandstofolie 
alvorens te kunnen ontbranden cq. ontsteken eerst moet ver
dampen en/of vergassen of niet?'

Zoals wij thans wel weten luidt het antwoord instemmend; interes
sant is te realiseren dat Diesel -  intuïtief -  reeds in 1913 deze 
mening verkondigde.

*) In licht beknopte vorm voorgedragen tijdens de informatie-dagen van 
'Alfa-Laval' te Vlaardingen op 11 en 12 januari 1983.

**) Gewoon hoogleraar in de 'Scheepswerktuigkunde' aan het Koninklijk 
Instituut voor de Marine te Den Helder.

Damp en 
gassen

Damp, gassen 
en lucht

Verbrandings - 
gassen en 
lucht

Gebied met 
brandstof - 
d ruppeltjes



Het probleem waarmede men telkens weer in de maag zat (bv. 
Tausz en Schulte in 1924) was dat de brandstof reeds leek te 
ontsteken bij een temperatuur, die signifikant onder de verdam- 
pingstemperatuur lag, zodat blijkbaar verdamping nauwelijks een 
rol kon en hoefde te spelen!
Dit zou -  zo redeneerde men toen -  bovendien geheel overeenko
men met o.a. het gedrag van poederkool dat immers ontsteekt en 
verbrandt zonder daarvoor de gasfase aangenomen te hebben. 
Onjuiste berekeningen o.a. van Neumann deden bovendien de 
mening postvatten dat het tijdsinterval, dat in een dieselmotor voor 
verdamping beschikbaar zou zijn, nauwelijks enige verdamping 
zou toelaten.
Nadat echter vooral Rothrock en Waldron in 1932 met hun onder
zoek, boven enige twijfel verheven, aantoonden dat deze visie 
onjuist was, nl. dat in de daarvoor beschikbare tijd zelfs een 
aanzienlijk deel van de ingespoten brandstof kan verdampen, 
werd de verwarring weer vergroot door onderzoeken van o.a 
Hetzel in 1936.
Met behulp van een soort gefraktioneerde destillatie van een 
bepaalde oliesoort toonde hij een toename van het cetaan-getal*) 
van de resp. frakties aan, terwijl deze toename vergezeld bleek te 
gaan met een stijging van de resp. kook- of verdampingstempera- 
turen.

Onafhankelijke, soortgelijke onderzoeken van anderen gaven 
gelijkluidende resultaten, zodat -  zo betoogde men in de dertiger 
jaren -  verdamping van de ingespoten brandstof blijkbaar geen 
absolute voorwaarde voor het ontsteken was.
Onder andere door de onderzoekactiviteiten van onze landgeno
ten Boerlage en Broeze met hun 'thermostabiliteitstheorie' alsme
de de peroxyd-theorie' van Tausz rijpten desondanks meer en 
meer het gevoel dat in de reaktie of wellicht beter de interaktie 
tussen een koolwaterstofmolecuul en zuurstof het ontsteken toch 
beheerst zou worden door de inmiddels aangetoonde aanwezige 
verdamping.

Grondslagen van de verbranding
In feite wordt het fenomeen 'Verbranding’ grotendeels verklaard 
m.b.v. twee theorieën:
1 . de 'thermische theorie', gebaseerd op de oorspronkelijke in

zichten van Arrhenius.
2. de 'theorie der kettingreakties’, waarvan vooral Semenov als 

de geestelijke vader gezien mag worden.

ad. 1.
Met deze theorie kan o.a. de re a k tie - cq. verbrandingssnelheid R' 
tussen de brandstof -  en de zuurstofmoleculen als volgt beschre
ven worden:

R' = C , . p Cz . Mb ° 3  . M , ° 4 . e ‘  RT

Deze theorie tracht derhalve chemische omzettingen te verklaren 
op grond van de direkte botsing (bimoleculaire reaktie) tussen 
twee moleculen met een vooral van de temperatuur afhangende 
waarschijnlijkheidsfaktor, die de kans op de omzetting beschrijft. 
Mb en Mz zijn de resp. brandstof- en zuurstofreakties van het 
brandbare mengsel.

E
e ’  r t  wordt wel de Arrhenius-faktor genoemd en geeft -  
dimensieloos -  de fraktie van het totaal aantal botsingen weer 
waarbij de moleculen een kinetische energie bezitten groter dan 
een bepaa lde - een reaktie karakteriserende -d rem pelw aarde: de 
zg. aktiveringsenergie E. Deze E moet gezien worden als een

*) Een cetaan-getal van bijv. 60 betekent dat de te waarderen brandstof 
een evengroot ontstekingsuitstel bezit als een mengsel van 60 volumede- 
len cetaan (ontsteekt uitmuntend; cetaan-getal 100) en 40 volumedelen a- 
methylnaphtaleen (cetaan-getal 0).

’heuveltje’ dat overwonnen moet worden om de chemische reak- 
tie-energie vrij te krijgen, waardoor de temperatuur kan oplopen. 
Deze theorie beschouwt daarbij de ontstekingstemperatuur als die 
temperatuur waarop het mengsel gebracht moet worden opdat de 
warmte, die per tijdseenheid naar de omgeving verloren gaat, 
gecompenseerd wordt door de snelheid, waarmede door de che
mische reaktie warmte geproduceerd wordt. Hierbij zal onder een 
fel vlamverschijnsel de temperatuur snel stijgen. Alhoewel met 
deze 'thermische theorie' vele reaktie-fenomenen verklaard kun
nen worden, noodzaken evenzo een aantal andere verschijnselen 
-  zoals de plotselinge overgang, bij afwezigheid van enige tempe- 
ratuurverhoging.-naar het explosieve van een aanvankelijk lang
zaam verlopende reaktie -  een andere verklaring, hetgeen geleid 
heeft tot de 'theorie der kettingreakties', die als een aanvulling op 
de eerder genoemde 'therm ische theorie' gezien moet worden.

ad. 2.
Op grond van de bevindingen van diverse onderzoekers lijkt het 
een vaststaand feit dat het karakter en het verloop van sommige 
chemische reakties slechts verklaard kunnen worden als deze 
opgevat worden als 'kettingreakties', waarbij de keten in stand 
wordt gehouden door zg. 'aktieve kernen'. Dit zijn vrije atomen of 
radikalen*), die in de loop van de chemische reeks (=  keten) van 
omzettingen tussen de uitgangsstoffen (bijv. een koolwaterstof en 
zuurstof) en hun uiteindelijke transformatie-produkten worden 
gevormd.
Het bijzondere daarbij is dat deze 'aktieve kernen’ weer reageren 
met de moleculen van de oorspronkelijke stof (bijv. koolwaterstof) 
op basis van de Arrhenius-faktor, waarbij de energie, verbonden 
aan de vrije valenties van de radikalen, kwalitatief geheel gelijk
waardig beschouwd mag worden met de kinetische energie van de 
moleculen, waarmede ze botsen.
Hierna is een mechanisme aangegeven op grond waarvan de 
omzetting (=  verbranding) van de ingespoten brandstof in een 
dieselmotor plotseling zou kunnen versnellen (=  ontsteken) zon
der dat warmte-toevoer hiervan de oorzaak zou zijn.

Bij de heersende condities aan het einde van de compressie in de 
cilinder worden er meer radikalen gevormd dan er door allerlei 
oorzaken verdwijnen. Het moet dan mogelijk worden geacht dat 
een gevormd koolwaterstofradikaal R- (bv. -  CH3 of =  CH) een 
verbinding aangaat met een zuurstof-molecuul en wel zodanig dat 
dit tot een peroxydradikaal zou kunnen leiden.

R' 4- O 2 —* R -0 -0

Vervolgens reageert dit radikaal wellicht met de oorspronkelijke 
koolwaterstof:

R -0 -0  + R-H -»  R-O-O-H +  R'

Het thermodynamisch niet-stabiele alkylhydroperoxyde kan dan 
een toename van het aantal radikalen veroorzaken volgens:

R-O-O-H -»  R-O' + H-O' +  warmte
Dit zo nu weer tot verdere afbraak van de brandstof kunnen leiden: 

R-O' +  R-H —» ROH + R + warmte

Op deze wijze geschetst is het aanvoelbaar dat de radikaal- 
concentratie en derhalve de totale omzetting exponentieel in de tijd 
toeneemt, hetgeen het plotselinge, explosieve karakter van het 
ontbranden (=  ontsteken) mag verklaren, temeer door de vrijgeko
men (reaktie)warmte.

*) Wordt van een bestaand molecuul één of meer atomen weggedacht dan 
houdt men een atoomgroep over, die op de plaats van de verdwenen 
ato(om(en) één of meer vrije valenties bezit. Zo n atoomgroep wordt een 
'radikaal' genoemd.



Eigenschappen van verbranding’
1. Onder verbranding' zou verstaan kunnen worden: het optreden 

van een chemische reaktie onder condities van een progressie
ve acceleratie, veroorzaakt door a) een warmte-accumulatie 
en/of b) de aanwezigheid van catalyserende produkten (i.c. de 
'aktieve kernen') in de reaktie.

2. Ten aanzien van het ontsteken is de huidige state of the art' dat 
aangenomen wordt dat het ontsteken bij lage temperaturen 
primair veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van radika- 
len’ leidend tot het ketenmechanisme, terwijl in de hoge tempe- 
ratuurregionen de ’thermische theorie’ aangevuld met de ’theo
rie der kettingreakties’ e.e.a. kan verklaren. Hier geldt vaak dat 
omzetting volgens het ene mechanisme meer waarschijnlijk
heid kan bezitten dan het andere (eventueel door een lagere 
activeringsenergie).

3 . De twee fundamentele ingrediënten, nodig voor het fenomeen 
der verbranding, zijn het aanwezig zijn van zg. 'kritische condi
ties' alsmede de mogelijkheid dat het reaktie-proces zich ruim
telijk door het te verbranden medium kan voortplanten.
Van een kritische conditie' wordt gesproken als onder een 
bepaald samenstel van omstandigheden een kleine verande
ring in de externe condities leidt tot een signifikante verandering 
in het voortschrijden van de reaktie.

4. De in het vorige punt genoemde mogelijkheid tot ruimtelijke 
uitbreiding van de verbranding wordt bij de ’thermische’ ver
branding beheerst door warmte-overdracht, terwijl bij 'ketting of 
autocatalytische’ verbranding het transport van 'radikalen' 
door diffusie bepalend is.

5. Tenslotte nogmaals: Het vermogen om, als de reaktie-snelheid 
-  bij de aanvangstemperatuur en bij aanvankelijke afwezigheid 
van 'radikalen’ -  verwaarloosbaar klein is, dan ze lf het voort
schrijden van een reaktie te kunnen versnellen (=  ontsteken) 
bestempelt een reaktie tot 'verbranding'.

De dieselmotor
Thans in het licht van het voortgaande terug naar de dieselmotor. 
Tussen het verschijnen van de eerste brandstof in de cilinder- 
ruimte aan het einde van de compressie en het ontsteken ligt een 
tijdspanne, die als het 'ontstekingsuitstel' wordt aangeduid.
Voor de meest gangbare koolwaterstoffen geldt ruwweg dat het 
'ontstekingsuitstei' omgekeerd evenredig is met de druk in de 
verbrandingskamer.
Reeds vanaf het eerste verschijnen van de brandstof is brandstof- 
damp aanwezig, al was het alleen maar door de plotselinge 
drukverlaging, die de brandstof ondergaat van pompdruk tot com- 
pressie-einddruk in de cilinder, waardoor een geringe flash - 
verdamping in principe mogelijk wordt gemaakt. Anderzijds wordt 
verdamping, maar vooral de mogelijkheid tot interaktie met zuur
stof bewerkstelligd vanuit de gecomprimeerde lucht, doordat de 
b randsto f- middels opdeling in ontelbare druppeltjes -  hiertoe een 
zeer groot oppervlak aanbiedt.
Hier uit de grote relevantie van het verstuiven onder hoge druk 
zich!

Aangenomen kan dan ook worden dat de verbranding, zonder dat 
de temperatuur (=  eindcompressie -  temperatuur) in de cilinder- 
ruimte stijgt, zich reeds tijdens het 'ontstekingsuitstel' voltrekt (de 
fase van de 'langzame omzettingen' resp. het optreden van de zg. 
'koude vlam(men)’) Heel goed is zelfs mogelijk dat door de opwar
ming en verdamping van de ingespoten brandstof de temperatuur 
in de cilinderruimte zelf iets afneemt!
Dat desondanks aan het einde van het 'ontstekingsuitstel' ontste
king plaatsvindt kan dan ook slechts m.b.v. de theorie der kettin
greacties’ verklaard worden.
Onderzoek in dieselmotoren heeft nu aangetoond dat tijdens de 
aan de ontsteking voorafgaande verbrandingsfasen van de reeds 
genoemde ’langzame omzettingen' en 'koude vlammen' allerlei 
tussenprodukten, zoals peroxyden en aldehyden, worden ge
vormd. Deze tussenprodukten bereiken hun maximale concentra-
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Fig. 2. Concentraties Aldehydes & Peroxyden vlg. Garner
■

ties vlak voor de drukstijging, die door het eigenlijke ontsteken 
wordt ingeleid, (zie fig. 2 ).
In tegenstelling met de aldehyden is er bij de vorming van de 
peroxyden nauwelijks sprake van enige warmte-produktie vanuit 
de hen vormende reacties.
Deze aangetoonde peroxyden echter zijn thermodynamisch zeer 
instabiel, d.w.z. dat deze verbindingen onder grote warmte-afgifte 
spontaan uiteen kunnen vallen.
Dit kan een koolwaterstofmolecuul dermate activeren dat het als 
het ware 'gekraakt' wordt en/of enkele 'radicalen' afsplitst, terwijl
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Fig. 3. 'Heat re lease’ in diesel cilinder



daarnaast zuurstof-atomen in zeer aangeslagen toestand vanuit 
de ontbindende peroxyden beschikbaar komen.
De gevolgen zijn zeer snelle, zich vertakkende kettingreacties, die 
het ontsteken van het brandstof mengsel, onder felle vlamver
schijnselen, bewerkstelligen.
Hiervoor werd e.e.a. reeds in een mogelijk, chemisch mechanisme 
vervat, hetgeen thans -  door de aangetoonde aanwezigheid van 
(hydro-) peroxyden als tussenprodukt -  in hoge mate aanvaard
baar wordt.
Eén en ander speelt zich vooral af in de brandstofarme, de 
brandstofstraal omhullende mantel C, (zie fig. 1).
Om een macroscopisch beeld te kunnen vormen t.a.v. het voltrek
ken van de verbranding kan men zich bedienen van het zg. 'heat 
release' diagram, dat de in de cilinder ontwikkelde warmte per 
krukgraad als functie van de krukhoek weergeeft, (zie fig. 3), De 
'dip' tijdens het 'ontstekingsuitstel' wordt vooral veroorzaakt door 
de reeds gesignaleerde opwarming van de ingespoten brandstof, 
de piek door het plotseling ontsteken van het tijdens het 'ontste- 
kingsuitstel gevormde brandbare gasmengsel. Hoe groter het 
'ontstekingsuitstel' hoe groter het gevormde gasmengsel des te 
geprononceerder deze piek, hetgeen zich dan kan uiten d.m.v. de 
typische'dieselknock'. Deze piek representeert de z.g. 'pre-mixed' 
verbranding en dient bij voorkeur zo klein mogelijk te zijn. 
Hierna volgt de eigenlijke, 'diffusieve' verbranding, die een rustiger 
verloop bezit doordat de ingespoten brandstof, door de reeds 
heersende temperatuur, op een continue wijze verdampt, vergast 
en verbrandt en derhalve geen aanleiding meer geeft tot snelle 
drukvariaties.
Dit 'heat release' diagram is slechts indirect te bepalen, vereist 
hiervoor is een zeer nauwkeurig drukverloop in de cilinder als 
functie van de krukhoek.
Met behulp van de Eerste hoofdwet van de Thermodynamica kan 
de warmteontwikkeling uit het gemeten drukverloop afgeleid wor
den, zij hef dat de warmte-overdracht aan de omringende wanden 
oorzaak kan zijn van verdere onnauwkeurigheid.
Opgemerkt mag worden dat het 'heat release' diagram niet altijd 
door de dieselfabrikanten ten volle geëxploiteerd wordt c.q. dat 
niet voldoende zorgvuldigheid wordt betracht in relatie met de 
noodzakelijke drukmetingen.

Verbranding en brandstofkwaliteit
Om ten slotte nog een enkele opmerking te kunnen maken over het 
verbrandingsgedrag in een dieselmotor enerzijds en de brandstof
kwaliteit anderzijds dient iets gezegd te worden over de moleculai
re bouw van de gebruikelijke koolwaterstoffen. Hiertoe wordt 
verwezen naar de afbeeldingen 4 en 5*.

Brandstoffen waarvan de moleculaire structuur vooral op rechte 
ketens berust vormen over het algemeen makkelijker brandbare 
brandstoffen dan die met een cyclische en derhalve hechtere 
structuur, zoals bij de aromaten.
Hier ligt dan ook -  verbrandingstechnisch gesproken -  één der 
hoofdproblemen van de z.g. 'residuale' brandstoffen.
Deze brandstoffen bevatten in min of meerdere mate componen
ten ’asfaltenen' genaamd, die aan het einde van het totale, moder
ne kraakprocédé overblijven. Asfaltenen zijn bestanddelen met 
grote moleculaire massa -  derhalve grote C/H verhouding -  en 
bevatten naast deze twee elementen ook kleine hoeveelheden 
zwavel, zuurstof en stikstof. Hun structuur is sterk aromatisch en 
ze hebben daardoor een grote thermodynamische stabiliteit, 
waardoor sommige reacties niet langer mogelijk zijn terwijl voor 
andere de hoge activeringsenergie een te zware belemmering is 
geworden.

* Treden bij de koolwaterstofmoleculen tussen de koolstofatomen enkel
voudige bindingen op, dan spreekt men van een 'verzadigde' verbinding. 
Komen twee- of drievoudige bindingen voor. dan noemt men die verbindin
gen ‘onverzadigd'.
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Eén en ander betekent: slechte (zelf)ontstekingseigenschappen, 
hetgeen tot een relatief groot ontstekingsuitstel kan leiden gevolgd 
door een (te) heftige druktoename in de cilinders bij de eigenlijke 
ontbranding (Wellicht kan de mate van aromaticiteit van een 
residuale brandstof nog eens als waardering voor de ontstekings- 
bereidheid dienen).
De verbranding zélf voltrekt zich langzaam hetgeen aanleiding kan 
geven tot lagere drukken en derhalve tot een ietwat ’uitgezakt' 
drukkrukhoekdiagram, terwijl het temperatuurbeeld tijdens de 
verbranding relatief hoog is, hetgeen verband houdt met o.m. de 
hogere activeringsenergieën. Deze hogere verbrandingstempe- 
ratuur is noodzakelijk wil dit soort brandstoffen verbranden, m.a.w.
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ELECTRONIC CRANE LOAD MOMENT INDICATORS

Now the mobile or pedestal crane operator can get all the 
information needed for most efficient crane operation. Mar- 
tin-Decker s CLM System uses rugged, reliable, boom- 
mounted sensors and accurate, advanced electronics to 
acquire, compute and display hook load, percent of rated 
load, boom angle and hook radius. A continuously operating 
micro-computer calculates these many factors and quickly 
shows them to the operator with no guesswork Analog 
and/or fast-reading digital meters combine with warning 
lights and audible alarms to call attention when approaching 
crane s rated load.
•  Analog and fast-reading digital meters, plus a series of 

warning lights and audible alarms, call attention when 
crane’s rated load is approached and exceeded.

•  Simple to operate. Operator selects appropriate program 
with a thumbwheel switch. System automatically ac
quires, computes and displays data. Operator's hands

.  Solid-state power supply can run off a variety ot voltages naver leave crane con,rols lo usa sys,em or adiu8'  "
-  1I-I3VDC (a 6A 22-26V <§>3A: 85- 130V AC, 50/60 
Hz (li 1A; 170-270V AC, 50/60 Hz @ 1A.

MOORING AND POSITIONING INSTRUMENTATION

DYNA-LINE TENSIOMETER, SERIES UD
•  Measures and monitors tension in moving or static wirelines.
•  Ideal for monrtonng anchor tension in mooring and positioning applications.
•  Easily attachable to a wireline or built into wireline machinery
•  Applicable for all offshore construction projects to monitor tension on lifting cables and/or 

piling strength.
•  Can be used in various tug related functions, i.e., engine thrust tests, structural wharf tests, 

towing cable tension and ship docking lines.
•  Can be equipped with recorder to provide permanent records.

•  Standard unit measures up to 999.000 lbs. Scaling In tons 
or metnc weights also available

neem het zekere voor 
het onzekere

1. Grote bedrijfszekerheid, stijve konstruktie 2. Toepassing van 
hoogwaardig materiaal 3. Ultra moderne produktie methoden 4 .Nieuw 
zijn de WVS keerkoppelingen (lichtgewicht voor snelle schepen)
5. Leverbaar in velerlei types met vermogens van 250-16.000 pk, zowel
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dit dient zelfs bevorderd te worden wil men gedeeltelijke verbran
ding en de daarmede samenhangende vervuiling voorkomen. Dit 
kan consequenties hebben voor het koel-systeem, in die zin dat 
een hogere uitlaat-koelwatertemperatuur getolereerd moet kun
nen worden.
Bij proeven met een TM 410 van Stork W erkspoor Diesel is o.a. 
gebleken dat een hoger temperatuurniveau rond de verbrandings- 
kamer inderdaad de verbranding ’zachter' lijkt te maken.
Een hoger gemiddeld temperatuurniveau rond de uitlaatkleppen 
kan echter weer tot problemen leiden v.w.b. de 'natrium-vanadyl- 
vanadaten'.
Proefondervindelijk is reeds gebleken -  o.a. ook door proeven met 
een TM 410-motor -  dat een gedeeltelijke opwarming van de 
verbrandingslucht, in afhankelijkheid van de belasting, een reme
die kan zijn.
Dit laat zich fysisch ook zeer wel aannemelijk maken als beseft 
wordt dat elke toevoeging van warmte aan de brandstof in de 
cilinder de (onderlinge) afstand tussen de koolwaterstofmoleculen 
doet vergroten, waardoor de moleculen t.o.v. elkaar zich gemak
kelijker en vrijer' kunnen gaan bewegen doordat de onderlinge 
attractie-krachten afnemen.
Hierdoor kunnen de moleculen in toenemende mate ongehinderd 
diè bewegingen volvoeren die in overeenstemming zijn met hun 
temperatuur. Aangezien hetzelfde tegelijkertijd geldt voor de zuur- 
stof-moleculen kan dit tot verhoogde reactie-waarschijnlijkheden 
leiden tussen de koolwaterstof- en zuurstofmoleculen.
Wel dient in dit verband te worden beseft dat een relatief verhoog
de temperatuur van de inlaatlucht tot een mindere vulling van de 
cilinders leidt, hetgeen principieel in strijd is met het principe van 
drukvulling.

Maar er is nog iets anders wat hiermede verbonden is.
Indien brandstoffen gebruikt worden, die een langer ontstekings- 
uitstel vertonen en/of een langzamere verbranding, dan dient de 
tijd beschikbaar voor verbranding zo optimaal mogelijk gebruikt te 
worden. Dit houdt in dat de kans voor een brandstofmolecuul om 
met een zuurstofmolecuul te botsen zo groot mogelijk moet zijn. 
Ergo: de 'populatie' aan zuurstofmoleculen dient bij voorkeur 
eigenlijk zo te zijn dat elk koolwaterstofmolecuul alleen maar 
zuurstofmoleculen 'ziet'.
Eén en ander schrijft dwingend een minimale waarde voor de 
luchtovermaat-factor in relatie met een bijbehorende, optimale 
luchtbeweging in de cilinder voor. Dezerzijds leeft de mening dat 
dit facet onvoldoende beseft wordt bij een aantal diesel-fabrikan- 
ten, die evenwel hun produkten als uiterst geschikt voor residuale 
brandstoffen aanprijzen.
In de praktijk echter blijken deze motoren ernstige vervuiling naast 
een te hoge afvoergassentemperatuur te vertonen.
Tot slot nog een enkele opmerking over brandstof-toevoegingen. 
Alhoewel tot nu toe weinig commercieel verbreid -  omdat het 
eigenlijk nog nauwelijks nodig was -  lijkt thans meer en meer de 
toepassing van o.a. 'ontstekings-versnellers' aantrekkelijk, ten
slotte is reeds zeer veel research op dit gebied verricht.
De ontstekingseigenschappen van slechte kwaliteit brandstoffen

kunnen met dergeiijke 'ignition-accelerators’ -  i.c. bepaalde per- 
oxyden of stikstofverbindingen -  drastisch verbeterd worden. 
Hun werking kan -  alhoewel niet geheel volledig -  in eerste 
instantie opgevat worden als een extra injectie van 'zeer actieve 
kernen’. Bekend is o.a. dat toevoeging van 0,5 % acetonperoxyde 
in sommige gevallen het cetaangetal met 10 a 15 punten doet 
toenemen.
Dat desondanks nog weinig gebruik gemaakt wordt van dergelijke 
toevoegingen moet voor een aanzienlijk deel geweten worden aan 
een zekere aarzeling aan de kant van de diesel-gebruikers, maar 
wellicht ook bij de fabrikant, die mogelijk beducht is voor een 
minder positieve interpretatie in relatie met zijn produkt....
Hoe dan ook: het lijkt een zinvolle en relevante investering voor de 
toekomst wanneer men -  om de problematiek van het verbranden 
van goedkopere brandstoffen in dieselmotoren beter te doorgron
den -  daarvoor teruggrijpt naar de grondslagen van de verbran
ding.
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Oceanic Research with Compressed Air*

High pressure compressors for airgun systems

Task
At different locations in oceans explorable 
resources of natural gas and crude oil are 
underneath the sea-bottom. The aim is to 
determine locations of such resources and 
furthermore, to determine whether test 
drilling on such locations is justified. In addi
tion, this method does not only permit to 
determine resources of natural gas and oil 
but also the structure of soil formation 
underneath the sea-bottom for scientific 
purposes.

Solution
Through measuring of location and intensi
ty of reflecting pressure waves the forma
tion of soil underneath the sea-bottom can 
be determined and be drawn in graphs 
accordingly. As a result of the geological 
interpretation of such graphs, resources 
can be located with high accuracy.
Until now, the pressure waves were initi
ated by explosions conducted from a ves
sel. This method, however, is hazardous 
for the vessel itself, besides might do harm 
to animals and botanical life in the sea. 
Apart from the afore, high accuracy of such 
measurement is not guaranteed.
For quite a reasonable period of time, high
ly compressed air as a source of primary 
pressure waves is in use now. This ’Airgun 
System’ permits an exact execution of 
measurements without danger allowing 
measuring depths of 1 2 . 0 0 0  meters and 
more underneath the sea-bottom. Besides, 
measurements can also be carried out in 
shallow waters with a water depth of 2 to 3 
meters only by using adequate water 
vessels.

System description (see fig 1)
The vessel determines during measure
ment constantly its exact geographical 
position through satellite navigation. The 
airgun system is firing in frequent time inter
vals air pressure strokes. Number of air 
guns as well as firing sequence and pres
sure intensity is subject to sea-depth as 
well as to soil structure and will be deter
mined prior and during measurement.
The reflected pressure waves will be 
absorbed from sensors, after that com
puterized and recorded on strip charts. The 
length of sensor cable is also subject to the 
criteria as indicated for pressure intensity. 
A sensor cable can have several kilometers 
of length. Satellite navigation, control of air 
guns, measuring of reflections and record
ing are fully electronically controlled.
In order to obtain accurate measurement 
data for the area selected, the measure
ment points are alloted in matrix form (see

Oin

Fig. 1

fig. 2). Such allocating will deliver a fine- 
marked network system of measuring data 
over the selected area with reliable data.

Compressors (see fig, 4)
The system described requires compress
ed air with an operating pressure of 150 or 
350 bar. Air delivery and air pressure have 
to be constant during the measuring opera
tion as vessel facilities do not permit air 
storage facilities of larger capacity, except 
air pressure tank (puffer tank) only. Diesel 
engine or electric motor (a.c. or d.c.) can be 
used for compressor drive. Due to the spe
cial kind of use the compressor unit must be 
operable also in heavy seas. Permanent 
angle of inclination of 2 0 ° in all directions 
must still permit the unit in operation.
It is recommended to have the required 
total discharge capacity divided into 2  or 
more compressors with one unit as stand
by. In general, the high reliability of com
pressors is required since maintenance 
and service for compressors and stocking 
of spare parts is limited on vessels. Be
sides, execution of the measurements is 
restricted to certain periods of the year. 
As compressors are mounted on vessel in
door, application of water cooling for the 
unit will be most suitable. A closed fresh 
water cooling circuit with sea-water heat 
exchangers is used. In order to meet a high 
geographical flexibility of the vessel with 
regard to measuring operations in different 
areas the layout of the cooling system shall

J
Fig. 2.

Matrix o f measurements:
a. measuring section
b. return track curve
c. scientific vessel

be considered for maximum sea-water 
temperatures. Due to limited space on ves
sels the compressor plant dimensions and 
unit weight are required to be as small as 
possible.

The leobersdorfer maschinenfabrik AG in 
Vienna (LMF), has been very successful 
with the construction of these combined 
screw/piston compressors and is in the 
position to meet the prescribed conditions 
with several types of its production pro
gramma.

* Ingezonden door Bruinhof BV te Rotterdam, 
vertegenwoordiger van de Leobersdorfer Ma
schinenfabrik AG voor de Benelux.
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Uitvoerders van alle soorten isolatiewerken aan boord van schepen

-  Koel- en vriescellen -  Geluidsisolatie
-  Uitlaatgassenleidingen -  Komplete controlekamers

en overige leidingen en koel/vriescellen als
-  Accommodatie kant en klare units

-  Polyurethaan verwerking

Nieuwe Bosweg 3a - 3341 LH HENDRIK IDO A M B A C H T-H O LLA N D  - Telefoon (01858) 6364/6156

hoofdstraat 190 hoogezand tel. 05980-94899 telex 53732

LUCHTKOMPRESSOREN
KAPAC ITEIT:
VAN
1 0 -1 5 0  m3/h 
30 bar.

•  FUNKTIONEEL

•  BETROUW
BAAR

•  EENVOUDIG 
ONDERHOUD

•  ELKE KLASSE

WIJ BOUWEN COMPRESSOREN DIE ONDER 
MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN HET HOOFD 
KOEL WETEN TE HOUDEN.___________________
•  ALTIJD ELK ONDERDEEL IN VOORRAAD
•  LUCHT EN WATERGEKOELD
•  WERELDWIJDE SERVICE

VAN DUMVENDUK 
ROTTERDAM b.v.
waalhaven pier 8, ophemertstraat 98,
3089 JE ROTTERDAM
Tel.: 010 29 39 55 Telex: 28260 deno nl

m Kraan.

hang- en s lu itw erk voor schepen
messing en roestvrijstaal

eigen fabricage van zwaar beslag 
voor waterdichte deuren en luiken

Kraan.

.  ’’Voor al uw transporten te water”
SLEEPDIENST

i ï  BROEDERTROUW b.v.
Ringdijk 432 - 3331 LK ZWIJNDRECHT - Holland - Tel. 078 - 12 61 66* - Telex 29406

Sleepboten, bakken en pontons in diverse 
afmetingen t.b.v. watertransporten
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Fig. 3. schematic drawing o f 
pneumatic/electronic equipment

1. central computer
2. high pressure compressor
3. satellite navigation
4. control o f final sequence A
5. plotter (
6. cable drum for sensor cable ^
7. cable drum for combined air- and control cable
8. a ir guns
9. sensors

Fig. 4. The Compressor installation

L M F 1 2 0 D -V G d 3 6 0 8  W35, 11.30 m 3/min, 344 bar, 260 kW  diesel engine. Screw-piston compound unit. Water-cooled, with sea-water 
heat exchanger. Design according to DNV standards. For the compressed a ir supply o f a ir gun systems used for seismic research on 
ships.

In fig. 3. a schematic drawing of the pneumatic and electronic equipment is given

The most important technical data of five possible versions of compressor units are:

Version 1 2 3 4 5

free air delivery 14 11,3 11,3 22,65 29,4 m3/min
working pressure 150 344 344 344 138 bar
power required 215 2 1 0 2 1 0 418 500 kW
prime mover Diesel Diesel electric Diesel Diesel engine/motor
length 4400 5000 5000 5950 6500 mm
width 2400 2400 2400 2600 2600 mm
height 1900 2 0 2 0 2 0 2 0 2225 2 2 0 0  mm
weight 8 , 1 8 , 0 7,8 14 15 tons (dry)



DRIE DRILLING BARGES ONDERWEG

Drie drilling barges, gebouwd door W ilton-Fijenoord en de RDM, zijn aan boord van de Super Servant 3 onderweg naar Venezuela, waar 
zij worden algeleverd aan Maraven S.A. voor gebruik in het meer van Maracaibo. De barges hebben een lengte van 54 meter en zijn 30 
meter breed.
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Programma van lezingen en evenementen in het seizoen 1982/1983

DE MIJNENJAGER ALKMAAR’
Diapresentatie van het mijnenbestrijdings- 
vaartuig (MBV)
Sprekers: ir. P. J. Hoogenberk over de 
ontstaansgeschiedenis, organisatorische,

Verenigingsnieuws

AFDELING ROTTERDAM

De lezing van 24 maart
Negentig leden en introducés van onze 
vereniging en de Netherlands Branch van 
het Institute of Marine Engineers, bezoch
ten de lezing van 24 maart,
In zijn openingswoord sprak onze voorzit
ter, de heer ing. L. O. Jonker, een hartelijk 
woord van welkom aan het adres van de 
heer R. F. Munro, C. Eng. F. I. Mar. E., 
Senior Principal Surveyor van Lloyd’s Re
gister of Shipping uit Londen.
De heer Munro hield zijn voordracht over 
'Some Marine Machinery Failures and their 
Causes' aan de hand van een grote serie 
dia’s.
In zijn betoog, handelend over een dertig
jarige ervaring met schade aan voortstu- 
wingsinstallaties van schepen belichtte de 
spreker schadegevallen aan turbines, mo
toren, ketels, hulpwerktuigen en asleidin
gen, terwijl ook MK-branden en corrosiege- 
vallen de nodige aandacht kregen. De oor
zaken van deze schadegevallen alsmede 
de lering die hieruit getrokken kan worden, 
vormden het doel van deze lezing, die hier
door een zeer leerzaam karakter kreeg. 
De spreker is er in geslaagd om met zijn 
typisch Engelse humor het belerend karak
ter van de lezing te vermijden, waardoor hij 
de toehoorders op een bijzondere manier 
geboeid heeft.
Aan de discussie, onder leiding van de 
IME-voorzitter J. W. Hillers, werd onder 
meer deelgenomen door de heren Baljet, 
Den Bakker, Sinclair, Spliethoff Jr. e.a. 
Om 22.10 uur werd deze avond, met een 
dankwoord aan de spreker, door de heer 
Hillers gesloten.

P.A.L.

Ballotage

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

W. P. BERDENIS VAN BERLEKOM 
Director of Works Department at SSPA,

operationele en ontwerp-technische as
pecten van het MBV en 
ir. J. B. M. P ieffersoverdem anoeuvreeras- 
pecten van het MBV. 
di. 10 mei 20.00 uur in de aula van de TH 
Delft.

Göteborg Kungshöjdsg. 1, S-411 20 Göte
borg, Zweden
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling Rotterdam

Ing. P. S. BLANKEN
Scheepsbouwkundige Tille Scheepsbouw 
'80
W. Frederikstraat 7, 9288 CH Kootstertille 
Voorgesteld door ing. H. P. J. Thiecke 
Afdeling Groningen

A. G. DEEN
Engineer Surveyor to Lloyd’s Register of
Shipping, Rotterdam
Hoge Weye 84, 3191 SK Hoogvliet
Voorgesteld door J. van Son
Afdeling Rotterdam

C. A. DROGENDIJK
Oud-SWTK (met diploma C); Chef Techni
sche Dienst Shipmanagement Marinco 
Engineering B.V., Rotterdam 
Benraatshoef 109, 4941 TE Raamsdonks- 
veer
Voorgesteld door C. J. Th. Lindeman 
Afdeling Rotterdam

Ing. G. W. DUYTS
Lid Examencommissies Zeevaart diplo
ma’s + Gecommitteerde HTS-structuur 
Zeevaart Onderwijs, Rijswijk 
Badhuisstraat 6 8  b, 1783 AL Den Helder 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling Amsterdam

B. DE ROOY
Oud-SWTK (met diploma C1); Chef Tech
nische Dienst maritieme afdeling Norfolk- 
Line
Radijsakker 45, 2723 TK Zoetermeer 
Voorgesteld door P. Hartog 
Afdeling Rotterdam

J. J. M. RUTTE
SWTK-HTS-structuur bij Smit Internatio
nale, Rotterdam
Blomswaard 21, 1391 VB Abcoude 
Voorgesteld door J. den Arend 
Afdeling Amsterdam

Ing. D. G. W. SCHOTTE 
Adj.-directeur Niestern-Sander

De lezing wordt gehouden in samenwer
king met de afdeling Scheepstechniek van 
het Klvl en het Scheepsbouwkundig Ge
zelschap William Froude’.

Hoenderhof 96, 9932 KN Delfzijl 
Voorgesteld door G. Westra 
Afdeling Groningen

W. VAN DER SLUYS 
Bedrijfsleider mechanische afdeling Van 
Wijnsberge, Rotterdam 
Lyra 79, 3328 NJ Dordrecht 
Voorgesteld door K, J. Boeser 
Afdeling Rotterdam

R. SMINK
Adj.-directeur Maritiem Instituut De Ruy- 
ter’, Vlissingen
Sir Winston Churchililaan 39,4433 BB Mid
delburg
Voorgesteld door G. K. Brouwer 
Afdeling Zeeland

W. SNUVERINK
Oud-SWTK (met diploma C); Chef Techni
sche Dienst Van Ommeren Binnen Tank- 
vaart, Rotterdam
Druivenhoek 50, 3181 PK Rozenburg 
Voorgesteld door A. E. Molenaar 
Afdeling Rotterdam

W. C. SPAARGAREN
Oud-SWTK (met diploma B); Beheerder
Hoppers, Ballast Nedam, Amstelveen
Bennebroekerweg 108, 1435 CN Rysen-
hout
Voorgesteld door ir. J. C. Tjebbes 
Afdeling Amsterdam

Ing. E. J. STOK
Assistent marine surveyor Marinco 
Engineering B.V., Rotterdam 
Wipmolen 6 , 3352 XP Papendrecht 
Voorgesteld door C. J. Th. Lindeman 
Afdeling Rotterdam

A. C. TERLOUW
Directeur Machinefabriek J. C. Terlouw
B.V., Rotterdam
Burg. van Gorpstraat 9, 5051 CV Goirle 
Voorgesteld door H. van Essen 
Afdeling Rotterdam

J. C. TERLOUW
Adj.-directeur Machinefabriek J. C. Ter
louw B.V., Rotterdam 
Fresia 76, 2925 EL Krimpen a/d IJssel



Voorgesteld door H. van Essen 
Afdeling Rotterdam

Voorgedragen als JUNIOR-LID:

J. H. VAN DEN BERG 
Molenstraat 30, 3101 AJ Spijkenisse

C. CORVERS
v. Bleiswijkstraat 20, 3332 JC Zwijndrecht

J. STUIJ VAN DEN HERIK 
De Manning 6 8 , 2995 AJ Heerjansdam

J. W. VAN WIJNGAARDEN
A. Paulownastraat 9, 2741 BS Waddinx-
veen

T. C. J. ZAAT
Gaelstraat 22, 2291 SH Wateringen

Allen studerende aan de Hogere School 
voor Scheepswerktuigkunde, Rotterdam 
en voorgesteld door T. van der Bol, beho
rende tot de afd. Rotterdam

L. P. M. SCHONK
Student a/d TH Delft, afd. Maritieme Tech
niek, Hugo de Grootstraat 31 a, 2613 VM 
Delft
Voorgesteld door dr. ir. K. J. Saurwalt 
Afdeling Rotterdam

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

Nieuwe opdrachten

Bolnes motorenfabrlek
Door Bolnes werden recent de volgende 
opdrachten ontvangen:
-  Een dieselmotor type 3 DNL 170/600 
HF, besteld doorSem bodja Hongkong Ltd. 
De motor is bestemd voor het doen van 
onderzoek op het gebied van smeerolie en 
zware brandstof (laboratorium-motor).
De motor zal door China Resources Com- 
pany te Shanghai in gebruik genomen 
worden.
-  De Aannemingsmaatschappij Van Oord 
te Utrecht heeft de eerste opdracht ver
strekt voor de nieuwe schepenfabriek van 
IHC Holland.
IHC Sliedrecht gaat een snijkopzuiger bou
wen met een geïnstalleerd vermogen van 
ca. 5300 kW (7200 pk).
De zuiger is van het type IHC Beaver 7000. 
Bolnes levert hiervoor twee dieselmotoren, 
één van 2250 kW (3060 pk) en één van 
2500 kW (3400 pk).
-  Scheepswerf en Machinefabriek Amels 
BV bestelde twee dieselmotoren van elk 
1100 kW (1500 pk).
De motoren zijn bestemd voor voortstu
wing van een hydrografisch vaartuig voor 
het Indonesische Gouvernement.

Gezien de extreme vaareigenschappen 
van het schip, zullen de te leveren motoren 
qua belasting, toerental en geluidsniveau 
aan zeer speciale eisen moeten voldoen. 
-  Scheepswerven E. J. Smit & Zonen BV 
bestelde een 5 cilinder dieselmotor met 
een vermogen van 625 kW (850 pk) bij 600 
omw/min.
De motor is bestemd voor een nieuw te 
bouwen coaster van de fa. Paul Brinkman 
BV.

Verkochte schepen

Saba
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company te Rotterdam, is het 
Nederlandse m.v.s. Saba, eigendom van 
Rederij Saba B V. te Rotterdam, verkocht 
aan de Cypriotische rederij Ikarian Sun 
Shipping Company Ltd. Het schip werd 
gebouwd te Waterhuizen in 1970, meet 
2970 tdw en is uitgerust met een MWM 
hoofdmotor van 2 2 0 0  pk.
Het schip is inmiddels te Capelle a/d IJssel 
overgedragen en herdoopt in Triantafilos 
M.

Tewaterlatingen

Viking
Op 25 maart 1983 is met goed gevolg te 
water gelaten het motorschip 'Viking', 
bouwnummer 256 van Scheepswerf Bode- 
wes-Gruno B.V. te Foxhol, bestemd voor 
Rederij J. C. Moerman B.V. (i.o.), Poromo- 
ka en M. Moerman te Schiedam. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,50 m, 
breedte 14,00 m, holte 6,45 m.
In dit schip worden geïnstalleerd: één 
MWM hoofdmotor, type TBD 484-6U met 
een vermogen van 1312 pk bij 400 
omw/min, twee Lister hulpmotoren, type 
HWWS 6  MA met een vermogen van elk 80 
pk bij 1500 omw/min en één Lister hulpmo- 
tor, type HRW 6  MA met een vermogen van 
67,8 pk bij 1500 omw/min.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: I 3/3 
E 4« Cargoship Deep Sea.

Klazina
Op 30 maart 1983 is met goed gevolg te 
water gelaten het motorschip 'Klazina', 
bouwnummer 67 van Scheepswerf 'Harlin- 
gen’ B.V. te Harlingen, bestemd voor Re
derij ms. 'Klazina' C.V. i.o. te Eelde. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 59,95 m, 
breedte 11,90 m, holte 5,40 m.
In dit schip worden geïnstalleerd: één Wart- 
sila hoofdmotor, type 6R22HF met een ver
mogen van 1204 pk bij 1000 omw/min, een 
DAF hulpmotor, type DKA1160M met een 
vermogen van 150 pk bij 1500 omw/min en 
een Valmet hulpmotor, type 411C met een 
vermogen van 53 pk bij 1500 omw/min. Het 
schip wordt gebouwd onder toezicht van 
Bureau Veritas voor de klasse: I 3/3 E -F 
Cargoship Deep sea.

Yvonne
Op 31 maart 1983 is met goed gevolg te 
water gelaten het motorschip Yvonne’, 
bouwnummer 232 van Scheepswerf Ferus 
Smit B.V. te Foxhol, bestemd voor De Heer
C. Leyten te Delfzijl.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,90 m, 
breedte 9,95 m, holte 4,20 m.
In dit schip worden geïnstalleerd: een Ca
terpillar hoofdmotor, type 3512 Dl-TA met 
een vermogen van 1055 pk bij 1600 
omw/min, een MWM hulpmotor, type D 
327-3 met een vermogen van 30 pk bij 1500 
omw/min, een MWM hulpmotor, type D 
327-4 met een vermogen van 40 pk bij 1500 
omw/min en een MWM hulpmotor, type D 
327-6 met een vermogen van 60 pk bij 1500 
omw/min.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: 13/3 E 4- 
Cargoschip Deep sea.

Maasstroom
Op 9 april 1983 vond bij de werf van Van der 
Giessen-de Noord te Krimpen a/d IJssel de 
geslaagde tewaterlating plaats van het 
laatste van een serie van vier produkten/ 
chemicaliëntankers, die voor Nedlloyd 
Bulk B.V. te Rotterdam worden gebouwd. 
De doopplechtigheid, waarbij het schip de 
naam Maasstroom  ontving, werd verricht 
door mevrouw C. R. Valk-van Scherpen- 
berg, echtgenote van de Directeur-gene- 
raal van Scheepvaarten Maritieme Zaken. 
Deze tewaterlating is voorlopig de laatste 
van helling no. 5 van de werf, daar de 
volgende tewaterlatingen zullen plaatsvin
den vanuit de nieuwe scheepsbouwhal. 
Sedert 1953 werden op helling 5, die voort
aan als reservehelling dienst zal doen, 43 
schepen gebouwd.
De technische gegevens van de Maas- 
stroom zijn: lengte o.a.: 172,00 m; lengte II:
164,00 m; breedte. 32,24 m; holte tot bo
vendek: 16,60 m; maximale diepgang bij 
ca. 38.000 ton dw.: 11,60 m. De hoofdmo
tor B & W. type 6L67GFCA levert een ver
mogen van 9600 kW bij 123 omw/min en 
geeft het schip een snelheid van 15,1 
knoop. Het schip zal in juli a.s. worden 
opgeleverd.

Tajmyr
Op 15 april j . l . vond bij de werf van IHC Smit 
te Slikkerveer de tewaterlating plaats van 
de tweede van een serie van vier zelfvaren- 
de snijkopzuigers, welke bij de werf in op
dracht van Sojvet Unie worden gebouwd. 
De doopplechtigheid werd verricht door 
mevrouw G. E. de Jooden-Dogterom, echt
genote van de president van de Raad van 
Bestuur van IHC Holland, die het schip de 
naam Tajmyr gaf.
De hoofdafmetingen zijn: lengte o.a. 86,00 
m; breedte 14,00 m; holte 3,50 m; bagger- 
diepte 25,00 m. Geïnstalleerd vermogen 
totaal: 4650 pk door 4 Bolnesmotoren van 
het type DNL. De oplevering zal plaatsvin
den op 30 juni a.s.



Proeftochten

Jan van Brakel
Het standaardfregat Jan van Brakel werd 
op 14 april j.l. bij de Koninklijke Maatschap- 
pij De Schelde' in Vlissingen aan de Ko
ninklijke Marine overgedragen en in dienst 
gesteld, na een geslaagde proeftochtpe- 
riode.
Hr. Ms. Jan van Brakel is het negende 
fregat van een serie van tien, dat aan de 
vloot wordt toegevoegd.
De kiel van dit schip werd in november 1979 
gelegd en in mei 1981 vond de doop plaats.

Technische Informatie

Conversion of milspecs to commercial 
standards
The Society of Naval Architects and Marine 
Engineers (SNAME) in cooperation with 
the Naval Sea Systems Command and the 
American Society for Testing and Materials 
(NAVSEA and ASTM), is going to make a 
major effort to help develop more U.S. 
Shipbuilding Standards.
The Technical and Research (T&R) Steer
ing Committee of the Society has approved 
a plan for technical experts of the T&R 
panels to review and update selected Na
val Specifications and Standard Drawings 
before their development into voluntary 
shipbuilding standards. This will serve to 
speed up the National Shipbuilding Stan
dards Program.
There are many thousands of MILSPECS, 
a portion of which are ideal for converting 
into commercial shipbuilding standards. 
SNAME will do the job of updating with the 
aid of T&R volunteers, and turn them over 
to the ASTM Committee F-25 on Shipbuil
ding for development into published stan
dards.
It is an accepted fact that an extensive and 
comprehensive set of shipbuilding stand
ards can be instrumental in lowering costs 
and improving the shipbuilding process. 
They can impact the process from the early 
design stage through planning, schedul
ing, detail design and construction. They 
can also provide benefits to an operator by 
simplifying maintenance and repair.
The ASTM program to develop shipbuild
ing standards was begun in 1977 with the 
reactivation of the SNAME Panel SP - 6  

(Standards and Specifications) of the Ship 
Production Committee of the Society. 
Panel SP - 6  has been serving as the indus
try’s guidance committee as the standards 
are being developed through the ASTM 
consensus process and published by that 
organization.

Finite element program for desk 
top computers
A new finite element program for the 
structural analysis of ships has been de
veloped for desk top computers by Lloyd's

Register of Shipping and represents a ma
jor advance in its range ol software for such 
applications.
The program, No 10205, will form an impor
tant part of the LR. PASS (Lloyd’s Register 
Plan Appraisal Systems for Ships) suite of 
programs. Compared to an earlier grillage 
program, which it replaces, this latest de
velopment enables the user to construct a 
model much more quickly and easily. It also 
provides the facilities for modelling ship 
structures using plate elements in addition 
to bar and rod elements.
The program runs on an HP 9845 desk top 
computer equipped with 449k bytes of 
read/write memory and an Hp 9895A twin 
flexible disk drive. It performs linear static 
analyses of two and three dimensional 
structures, having up to 600 degrees of 
freedom. The data input is in a similar for
mat to that used in MSC/NASTRAN, which 
is extensively used by LR on mainframe 
computers. An interactive plotting package 
is also provided.
The elements currently available are 
springs, rods, simple bars and triangular 
and quadrilateral plate membranes. Future 
releases, on which the main development 
work has already been completed, will in
clude triangular and quadrilateral bending 
plate elements, as well as a two dimensio
nal heat flow analysis capability.
Although the new finite element program, 
like other LR PASS software, has been 
developed primarily for use in LR's own 
plan approval centres throughout the 
world, it will also be available to clients 
having similar desk top equipment. In addi
tion to providing a very useful tool for the 
ship design process, a major advantage of 
using the programs is that it helps to expe
dite the approval of plans for ships intended 
for LR class.
Further details about leasing LR. PASS 
desk top computer programs are available 
from Hull Structures department, Lloyd’s 
Register of Shipping, 71 Fenchurch Street, 
London, EC3M 4BS; or from local Lloyd’s 
Register offices.

Diversen

Meer subsidies voor westerse 
scheepsbouw
De regeringen van de westerse industrie
landen en Japan moeten dringend maatre
gelen nemen om een eind te maken aan de 
crisis in de scheepsbouw. Dit werd gezegd 
in een vergadering van het International 
Maritime Industries Forum (IMIF) in 
Londen, een instelling waarbij reders, 
scheepsbouwers, banken en oliemaat
schappijen zijn aangesloten.
De voorzitter van het IMIF meent dat de 
regeringen grote bedragen voor subsidië
ring van de scheepsbouw moeten uittrek
ken omdat de werven anders ten onder 
gaan aan de concurrentie van landen als 
Zuid-Korea en China. In de afgelopen tien

jaar is Zuid-Korea opgeklommen van de 
zeventigste tot de tweede plaats op de 
ranglijst van scheepbouwlanden. Japan 
staat nog op de eerste plaats. Volgens 
deelnemers aan de conferentie in Londen 
moet het succes van de werven in Zuid- 
Korea vooral worden toegeschreven aan 
de lage lonen en aan de overheidssubsi
dies. Daardoor kunnen ze hun prijzen 35 
procent lager stellen dan de scheepsbouw 
in Europa en Japan. De vraag naar Japan
se schepen is verleden jaar met 58 procent 
afgenomen. In West-Europa werden mil- 
joenenverliezen geleden.
Het IMIF vindt dat het slopen van verouder
de schepen doelbewust moet worden be
vorderd. Verder moet er een eind worden 
gemaakt aan de bestelling van nieuwe 
schepen uit overwegingen van speculatie. 
Dat is ook een belangrijke oorzaak van het 
huidige grote overschot aan schepen. 
Maar in het algemeen kan worden gesteld 
dat de inzinking van de wereldeconomie de 
hoofdoorzaak van de malaise is. Volgens 
recente cijfers zijn er over de hele wereld 
1334 schepen met een gezamenlijk draag
vermogen van 76,2 miljoen ton, ongeveer 
elf procent van de totale tonnage, opgelegd 
bij gebrek aan emplooi.
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Haven- en Binnenvaarttentoonstelling
Van 31 mei t/m 4 juni 1983 zal gelijktijdig 
met de Freight Show Europe de tweede 
internationale Haven- en Binnenscheep- 
vaarttentoonstelling in Ahoy' Rotterdam 
gehouden worden.
Het vakevenement Haven en Binnenvaart 
richt zich op het totale Haven- en Binnen- 
scheepvaartgebeuren, waarbij de techni
sche uitrusting van de binnenvaartsche
pen en havenfaciliteiten daaromtrent cen
traal zullen staan.
Naast de technische aspecten zullen de 
betrokkenen zich verder kunnen oriënte
ren op het gebied van financieringen, ver
zekeringen, instellingen, belangenvereni
gingen etc.
Tevens zal er onder auspiciën van de 
Stichting Havenbelangen, Tennatio Ten
toonstellingen en Transpotel een ééndags- 
congres onder het thema 'Videotex, Infor
matie Kommunikatie voor Haven en Trans- 
port’ , worden georganiseerd.
Voor verder informatie kunt u contact opne
men met, Haven en Binnenvaart Ahoy’, 
Zuiderparkweg 20-30, 3084 BB Rotter
dam telefoon: 0 1 0  - 81 2 1  2 2 .

Chinese scheepsbouw sterk in opmars
In tegenstelling tot de meeste scheeps- 
bouwlanden heeft China niet te klagen over 
de órderontvangst uit het buitenland. Voor 
een deel is dat te danken aan de bundeling 
van activiteiten. In mei van het vorige jaar 
zijn 153 werven samengebracht in een 
staatsbedrijf, de China State Shipbuilding 
Corp. China hoopt gedurende het lopende 
vijfjarenplan, van 1981 tot en met 1985,250



schepen te bouwen met een gezamenlijk 
draagvermogen van 2,57 miljoen ton.
De maatschappij heeft verleden jaar de 
leiding gehad van de bouw van tien sche
pen met een gezamenlijk draagvermogen 
van 210.000 ton. Het ging daarbij om multi
purpose schepen, bulkcarriers en contai
nerschepen. Voor buitenlandse opdracht
gevers werden bovendien drie boorplat- 
forms voor de buitengaatse oliewinning 
gebouwd.
In het afgelopen jaar werden er schepen 
met een gezamenlijk draagvermogen van
2 0 0 . 0 0 0  ton gebouwd voor buitenlandse 
opdrachtgevers. De orderontvangst be
droeg 900.000 ton. De bestellingen werden 
hoofdzakelijk geplaatst bij de acht werven 
in Sjanghai.
Sjanghai neemt ongeveer de helft van de 
scheepsbouw van China voor zijn reke
ning, zowel wat de binnenlandse als wat de 
buitenlandse bestellingen betreft. In de af
gelopen d rie jaa r kwamen vooral bestellin
gen binnen uit Hongkong, West-Duitsland, 
Singapore, Italië en Noorwegen. Westerse 
waarnemers in Sjanghai zeggen dat China 
een groot concurrentievoordeel heeft door
dat het in een arbeidsintensieve bedrijfstak 
als de scheepsbouw met goedkope ar
beidskrachten kan werken. Daardoor kan 
ook de scheepsbouw in landen als Japan 
en Taiwan in de problemen komen.
De Chinese werven behoren niet tot de
medêmstê ter wereld, meerde schepen die
ze afleveren voldoen aan de normen die 
elders in de wereld worden aangelegd. Dat 
betekent dat de bouwkosten, die dankzij de 
lage lonen voordelig uitvallen, de belang
rijkste factor zijn als moet worden besloten 
waar een schip moet worden besteld.
De Chinese scheepsbouw is sinds enige 
tijd ook in staat boorplatforms te leveren en 
beschikt bovendien over een sloopbedrijf.

Een Amerikaanse onderneming heeft half 
maart bij de werf Jiangnan een halfdrijvend 
booreiland besteld voor levering in 1985. 
Het sloopbedrijf heeft al vijf schepen ver
werkt tot schroot, dat naar het buitenland is 
verkocht.
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Voorlichtingsbijeenkom st Offshore 
Technologie
Door het Nederlands Instituut voor Las
techniek (N.I.L.) en de Industriële Raad 
voor de Oceanologie (IRO) wordt op 31 mei 
a.s. een voorlichtingsbijeenkomst gehou
den op het gebied van de offshore techno
logie.
De eisen die door gebruikers, overheid en 
certificerende en/of toezichthoudende in
stanties aan offshore platforms worden ge
steld zijn tegenwoordig bijzonder hoog en 
hebben de neiging nog extremer te 
worden.
Op deze voorlichtingsdag zal nader wor
den ingegaan op de achtergronden van de 
gestelde eisen en op de problemen die als 
gevolg van deze eisen in de praktijk optre
den bij de fabricage (met name het lassen) 
van offshore platforms.
Tevens zal in dit verband aan de orde ko
men dat de laskosten een niet onbelangrijk 
deel uitmaken van de totale fabricage-kos- 
ten.
Het voldoen aan deze (de voor- kritische
la§vêfbindingen in deze constructies) ge
stelde zeer hoge kwaliteitseisen en daarbij 
de economische keuze van procesvoering 
resp. lasprocedure betekent een uitdaging 
voor iedere laspraktijk ingenieur.
De inspectie en het onderhoud van off
shore constructies zullen eveneens ter dis
cussie komen.
Voor beide is het van belang dat op be
trouwbare wijze de aard en de omvang van

defecten in kritische gedeelten van deze 
constructies kan worden onderkend en be
waakt. Eerst dan is het mogelijk om aan te 
geven of repareren noodzakelijk resp. 
wenselijk is en tevens op welke termijn dit 
dan moet plaatsvinden.
In het kader van het speurwerkprogramma 
van de IRO, het Marien Technologische 
Speurwerk (MaTS) worden door het N.I.L. 
een aantal onderzoekprojecten uitgevoerd 
waarop nader zal worden ingegaan en met 
name aan de orde komen in hoeverre de 
lopende onderzoekprojecten in voldoende 
mate anticiperen op de bestaande en de te 
verwachten problemen.
Nadere informatie bij: N.I.L. Laan v. Meer- 
dervoort 2b, 2517 AJ Den Haag, tel. 070 - 
60 09 37.

International Conference on Marine 
Engineering Systems, Trieste ’84
Onder auspiciën van de International Con
ference on Marine Engineering System 
(ICMES) zal van 23 tot 25 mei 1984 in 
Triëste een congres worden gehouden 
over het thema: State of the Art of some 
Marine Engineering Systems and Future 
Prospects of their Development.’

De voornaamste onderwerp en van dit the
ma zullen zijn:
-  Reliability and Maitainability,
-  Control Engineering,
= Trends and Outlooks for Marine Eginee- 

ring Systems in the near and distant 
future.

Belangstellenden voor een bijdrage of voor 
deelneming worden verzocht zich voor na
dere informatie in verbinding te stellen met: 
Instituut TNO voor Werktuigkundige Con
structies (TNO-IWECO), t.a.v. ir. A. de 
Mooy, Postbus 29, 2600 AA Delft, tel. 
015 - 56 92 18.

Boekbespreking

VLIEGKAMPSCHEPEN
door: H. J. E. van der Kop
Uitg.: Unieboek De Boer Maritiem B.V., Bussum
Formaat: 18,5 x 25 cm; 192 pagina’s met vele foto's.
ISBN 90 228 18551. Prijs: ƒ 39,50.

Het boek behandelt de geschiedenis van het vliegkampschip 
vanaf 1910, toen de eerste vlucht vanaf een schip plaatsvond, tot 
en met de nieuwste Amerikaanse en Britse vliegkampschepen, 
waarvan de laatsten in de Falkland crisis een dominerende rol 
speelden.
Na een aarzelende start in de eerste wereldoorlog vervulde het 
vliegkampschip een belangrijke functie in de tweede wereldoor
log, met name in de Pacific, waar de eerste grote zeeslagen tussen 
Japanse en Amerikaanse vliegkampschepen plaatsvonden.
De schrijver, Van der Kop, comm andeur-vlieger b.d., een expert 
op het gebied van de marine luchtvaart, heeft een groot deel van 
zijn leven op vliegkampschepen doorgebracht. Hij beschrijft in zijn

boek ook de geschiedenis van de Nederlandse vliegkampsche
pen Hr. Ms. Karei Doorman I en II in de naoorlogse jaren tot 1968. 
Vooral de tweede Karei Doorman' was een vertrouwd beeld in de 
Rotterdamse haven en bij de werven waar de reparaties en 
verbouwingen plaatsvonden.
De schrijver heeft in dit boek een specifiek stukje marine-geschie- 
denis vastgelegd, waarbij hij ook aandacht besteedt aan de tech
nologische ontwikkeling van het vliegkampschip. Ook de rol van de 
Merchant Auxiliary Carrier, het MAC-schip wordt erin beschreven. 
Een verslag van de Falklandcrisis en de rol van het vliegkampschip 
daarin, maken het boek tot een actueel werk waarin wordt aange
toond dat de rol van de ’Aircraft Carriers’ nog lang niet is uitge
speeld.
Doordat ook een aantal menselijke belevenissen worden beschre
ven is het een pakkend boek voor een ieder die in de maritieme 
historie van deze eeuw is geïnteresseerd.


