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KMS klimt langzaam uit het dal omhoog
De Koninklijke Maatschappij de Schelde' 
in Vlissingen begint langzaam omhoog Ie 
klimmen uit het dal, waarin zij als gevolg 
van de debâcle van het RSV-concern ver
zeild was geraakt. Zij heeft nu verslag uit
gebracht over de jaren 1982 en 1983. In 
mei 1983 is zij -  los van RSV -  weer als 
zelfstandig bedrijf een nieuw leven begon
nen. De consequenties daarvan waren van 
ingrijpende aard. In ieder geval kon nog 
vóór het eind van 1983 een gezonde uit
gangspositie worden bereikt voor de conti
nuïteit op langere termijn.
Niettemin bleken een gevoelige aderlating 
van het eigen vermogen en een verminde
ring van het personeelsbestand onvermij
delijk. Mede echter door bezuinigingen 
over de gehele linie konden alle activiteiten 
in stand worden gehouden. Onder de ge
geven omstandigheden mag dit een te lo
ven prestatie worden genoemd. Een be
langrijk element voor het slagen van de 
verzelfstandiging vormde onder meer het 
vooruitzicht op opdrachten voor de bouw 
van M-fregatten voor de Koninklijke Mari
ne. Dit perspectief was in belangrijke mate 
de kapstok waaraan de wedergeboorte als 
zelfstandig bedrijf kon worden opge
hangen.
Thans bezint de KMS zich op afdoende 
maatregelen om een einde te maken aan 
de zware verliezen die geleden worden 
door de reparatiewerf Scheldepoort’. De 
uiteindelijke opzet met deze werf is de om
vang van dit bedrijf met zo’n vierhonderd 
werknemers in stand te houden. In dit ver
band worden allerlei mogelijkheden onder
zocht.
De geconsolideerde omzetwaarde van de 
produktie van de KMS bedroeg in 1982 
ƒ 658 miljoen en in 1983 ƒ 503 miljoen. De 
teruggang in 1983 werd veroorzaakt door 
het achterblijven van de activiteiten in de 
scheepsniei'wbouw en de ketelbouw en 
door het ontbreken van de aansluiting tus
sen de onder handen zijnde en nieuwe 
opdrachten. Als gevolg daarvan kwamen 
de resultaten onder druk te staan, ook al 
kon in 1983 een positief resultaat worden 
bereikt.
In 1982 werd een winst behaald van ƒ 27,9 
miljoen en in 1983 van ƒ 5,3 miljoen. Hierbij 
moet evenwel in aanmerking worden geno

men dat het uit de verzelfstandiging voort
komende verlies van ƒ 98 miljoen in 1983 
rechtstreeks ten laste werd gebracht van 
het eigen vermogen.
Het is een voor de hand liggende zaak dat 
deze verzelfstandiging ingrijpende conse
quenties met zich heeft gebracht voor de 
financiële positie van de KMS. Tegenover 
de nadelige gevolgen van het afwikkelen 
van de relatie met het RSV-concern ten 
bedrage van ƒ 451 miljoen, stond de door 
de Staat der Nederlanden en de Provincie 
Zeeland verleende bijzondere steun van 
ƒ 323 resp. ƒ 39 miljoen. Bovendien ver
klaarde de rijksoverheid zich bereid via de 
Nationale Investeringsbank een achter
gestelde lening te verstrekken van ƒ 14 
miljoen.
De ruime vermogenspositie die de KMS 
voorheen kenmerkte kon uiteraard op deze 
wijze niet gehandhaafd blijven. Niettemin is 
gebleken dat het ultimo 1983 resterende 
aansprakelijk vermogen van ƒ 129 miljoen 
voor het commerciële bankwezen aanlei
ding was financieringsarrangementen aan 
te bieden op de hiervoor geldende gangba
re voorwaarden. Hiermede kon worden 
voorzien in de aansluiting tussen de onder 
handen zijnde en nieuwe opdrachten. Hier
uit komt dus duidelijk naar voren, dat in de 
financiële wereld vertrouwen bestaat in de 
KMS en wel in de eerste plaats in de leiding 
daarvan.
De investeringen in duurzame activa be
droegen in 1982 ƒ 15,7 en in 1983 ƒ 30,9 
miljoen, De cash-flow kan al enkele jaren 
slechts in onvoldoende mate aan investe-

Inhoud van dit nummer.

KMS klimt langzaam 
uit het dal omhoog ............ 363

Het gevaar van schok- 
belastingen op schepen 365

Een nieuw type hijsgerei 371

Brits CAD/CAM seminar 373

Nieuwsberichten ................ 375



ringen worden besteed, De aldus ontstane 
achterstand zal in de komende jaren in een 
versneld tempo moeten worden ingehaald, 
De winst van de afgelopen jaren is daarom 
dan ook volledig voor investeringen aange
wend, en om de winst èn de produktiviteit te 
kunnen verbeteren zal jaarlijks voor een 
bedrag van ƒ 20 tot ƒ 30 miljoen geïnves
teerd moeten worden.
Deze investeringen zijn vooral noodzake
lijk voorde aanschaf van nieuwe machines. 
Ondanks de verliezen bij de reparatiewed 
en bij de machinebouw wordt in 1984 niet
temin op een kleine winst gerekend. Dit is in 
het bijzonder te danken aan de rentabiliteit 
van de scheepsnieuwbouw. De winst van 
1982 en 1983 wordt toegevoegd aan de 
algemene reserve, en dit betekent uiter
aard dat het dividend wordt gepasseerd. 
Het verslag legt er de nadruk op dat hoewel 
de scheepsreparatiemarkt reeds in 1982 
onder grote druk was komen te staan, in dat 
jaar toch nog een positief resultaat kon 
worden behaald. De voortdurende ver
slechtering van de markt resulteerde ech
ter in 1983 in een negatief resultaat. Hoe
wel in 1983 méér schepen werden gedokt 
en gerepareerd dan in 1982 bleef de werk- 
bezetting onbevredigend. Als echter de 
huidige concurrentieslag voortduurt en de 
markt niet aantrekt, dan wordt verwacht dat 
ook 1984 voor De Scheldepoort reparatie
wed een moeilijk jaar zal blijken te zijn, 
aldus het verslag.
Ultimo 1983 bedroeg de waarde van de in 
portefeuille zijnde opdrachten ƒ 1900 mil
joen tegen ƒ 1500 miljoen ultimo 1982. De 
stand van werk onder handen voor derden 
beliep eind 1983 ƒ 800 miljoen, zodat op 
dat moment nog voor een waarde van 
ƒ 1100 miljoen resteerde. In 1984 hebben 
zich echter reeds belangrijke nieuwe ont
wikkelingen voorgedaan in de orderporte
feuille m.b.t. ketelbouw, machinebouw, ap
paratenbouw en gieterij. Als het bedrijf erin 
slaagt in de komende jaren de kostenstruc
tuur te verbeteren en een verhoging van de 
produktiviteit te bereiken, kan met de huidi
ge orderportefeuille tot een verbetering van 
het resultaat worden gekomen, zo meent 
de dire' ie. Produktieverbetering is echter 
mede afhankelijk van een modernisering 
van de uitrusting. Daarom zal het voor het 
bereiken van een resultaatverbetering no
dig zijn dat voldoende middelen voor inves
teringen beschikbaar komen. Hoe dit ook 
zij, de KMS is op de goede weg en dat is op 
zichzelf al een gelukwens waard.

'De Nederlandse scheepsbouw vraagt om 
vernieuwing en zal meer dan ooit moeten 
werken aan de verbetering van zijn concur
rentiepositie’. Dit was één van de saillante 
punten die naar voren zijn gekomen uit de 
rede van prof. ir. S. Hengst, door hem uitge
sproken t.g.v. de aanvaarding van het ambt 
van gewoon hoogleraar in Werfinrichting 
en Werfbedrijf bij de afd. der Maritieme 
Techniek aan de T.H. te Delft. Hij is van

mening, dat deze verbetering van de con
currentiepositie kan worden bereikt door 
een verhoging van de produktiviteit, door 
vernieuwing van de produktiemethoden en 
een verbetering van het produkt. Daar
naast acht hij een nauwere samenwerking 
binnen West-Europa noodzakelijk om het 
hoofd te kunnen bieden aan de concurren
tie van landen als de Verenigde Staten, 
Japan, Korea en Brazilië.
Het is natuurlijk allemaal al eens eerder 
gezegd. Toch zouden we in dit verband niet 
willen stellen, dat prof. Hengst in zijn rede 
open deuren intrapte. Dit is namelijk veelal 
het geval als er over scheepsbouw ge
schreven en gesproken wordt. In de recla
mewereld geldt, dat de macht van de her
haling tot aanvaarden voert. Het voortdu
rend opnieuw hameren op hetzelfde aam
beeld heeft blijkbaar dus wel degelijk zin. 
Aan de andere kant moet ook worden ge
zegd, dat de scheepsbouw in Nederland 
bepaald niet stil heeft gezeten waar het 
vernieuwing betreft. Het grote voorbeeld 
van een in dit opzicht doelbewust streven 
vormt datgene wat op de werf Van der 
Giessen-De Noord de laatste jaren tot 
stand werd gebracht. Deze werf is thans in 
staat 'binnenshuis' schepen te bouwen tot
80.000 ton, terwijl de produktiemethoden 
dermate zijn verbeterd, dat binnen afzien
bare tijd kan worden gebouwd op het prijs
niveau dat in het Verre Oosten de toon in de 
nieuwbouw aangeeft. Dit betekent een pro- 
duktiviteitsverbetering die in Nederland en 
ook in West-Europa stellig als uniek mag 
worden aangemerkt.
Overigens wordt de concurrentiepositie 
van de Nederlandse scheepsbouw binnen 
West-Europa door prof. Hengst als relatief 
gunstig gekenschetst. De vergelijking van 
arbeidskosten per ton in dollars toont ech
ter aan, dat de verschillen met Japan aan
zienlijk zijn alhoewel de arbeidskosten per 
manjaar in Japan op gemiddeld Westeuro- 
pees niveau liggen. Als gevolg van de 
marktverloedering blijft overheidssteun 
voor de scheepsbouwindustrie nodig. In 
Nederland is dit, gezien de concurrentiepo
sitie binnen West-Europa, volgens prof. 
Hengst zeker gerechtvaardigd. Bij verdere 
vernieuwing denkt hij onder meer aan de 
toepassingsmogelijkheden van kunststof
fen. het gebruik van staal met hoge rek- 
grens, de modulaire opbouw van de con
structie, zoals sub-assemblages van romp, 
uitrusting en inrichting, waarmee, in combi
natie met standaardisatie, een seriematige 
aanpak in de produktie mogelijk wordt.

De regeling 'Generieke Steun Zee- 
scheepsnieuwbouw’, die in 1980 in wer
king is getreden, zal naar de huidige stand 
van zaken eind 1984 worden beëindigd. 
Zoals bekend zal in het kader van een 
onderzoek door Bureau McKinsey & Co., 
waartoe door de minister van Economi
sche Zaken in 1983 opdracht werd gege
ven, worden bezien of en zo ja op welke

wijze aan een eventuele voortzetting van 
deze generieke steun vorm kan worden 
gegeven. Een en ander komt naar voren uit 
de memorie van toelichting op de begroting 
1985 van het ministerie van Economische 
Zaken.
In dit verband moet worden opgemerkt, dat 
de Europese Commissie (EC) in Brussel 
zich zal gaan bezighouden met een nieuw 
regime voor overheidssteun aan de 
scheepsbouwindustrie in het gebied van 
de Gemeenschappelijke Markt. Het doel 
daarvan is te komen tot een regeling voor 
de komende twee jaar, waarbij de EC het 
onder meer eens zal moeten worden over 
een verzoek van het Verenigd Koninkrijk 
om de staatsscheepsbouwsteun te mogen 
verdubbelen tot 35 pet. Andere landen die 
een aanvraag indienden om verhoging van 
de steun te mogen invoeren zijn Nederland 
en Italië.
Italië, dat met Frankrijk reeds tot de hoogst 
subsidiërende landen in de EG behoort 
(met 22 a 23 pet), heeft gevraagd voor een 
klein deel van de scheepsbouw tot het ni
veau van 30 pet te mogen optrekken en tot 
25 pet voor het grootste deel van de webin
dustrie. Voor Nederland ligt er een verzoek 
om tot 17 a 18 pet te mogen gaan. Van 
andere EG-lidstaten liggen er geen verzoe
ken voor. Totdat het Britse verzoek is be
handeld subsidieert men in het VK tot ulti
mo 1984 op ad hoe basis, omdat de Britse 
regeling eind juni was afgelopen. Als er 
vóór dit tijdstip géén nieuw regime voor de 
EG wordt overeengekomen, zal de EC, zo 
wordt verwacht, waarschijnlijk twee jaar 
uitstel vragen. Dit betekent dan in de prak
tijk dat de huidige nationale regelingen in 
die periode flexibel kunnen worden geïn
terpreteerd. Zou dit mogelijk te prefereren 
zijn?
Overigens blijkt nog uit de reeds genoemde 
memorie van toelichting, dat t.a.v. projec
ten op het gebied van scheepsbouw en 
scheepsreparatie in het kader van de ont
wikkelingssamenwerking, het ministerie 
van EZ een leidende rol heeft gekregen. 
Een voorbeeld hiervan is het Maritime Sec
tor Development Program Indonesia. Dit 
Maritieme plan, waarvoor Nederland in 
1984 een krediet van ƒ 177 miljoen be
schikbaar stelt, richt zich op vernieuwing 
van delen van de Indonesische handels
vloot, de ontwikkeling van de zeescheeps- 
nieuwbouw en -reparatie en de modernise
ring van de havens in Indonesië.
Voor de Nederlandse scheepsbouwers en 
toeleveranciers ligt hier, althans volgens 
het ministerie, een mogelijkheid om op 
structurele wijze ervaring op te bouwen of 
te vergroten m.b.t. de vaak gevraagde in
tensieve medewerking met lokale bedrij
ven. Dit is natuurlijk allemaal wel mooi ge
zegd, maar de vraag blijft over, wat de 
Nederlandse scheepsbouw hiervan in de 
praktijk nu eigenlijk béter wordt, want daar 
gaat het tenslotte om.
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Nieuwbouw? Reparatie? 
Renovatie? Lagersmit zorgt voor 
het com plete pakket tussen motor en 
schroef Assen, dru klagers, schroefas - 
kokers met lagerbussen en afdich
tingen. Een volledig assortiment. In alle 
maten. Voor vele toepassingen.

Lagersmit is onderdeel van 
de IHC Holland Groep. Beschikt over 
m eer dan een eeuw ervaring bij het 
ontwikkelen en fabriceren van afdich
tingen en lagersystemen. Uitstekende 
kwaliteit. En volgens alle internationale 
specifikaties.

Lagersmit levert u af
dichtingen en lagerbussen voor schroei1 
askokers, verbindingslagers, hoofdla- 
gers, steunlagers enz. Snelle oplossing

van problem en is onze specialiteit.
E n ... service gedurende 24 uur per dag.

M eer weten over onze Pro
dukten en diensten? O f wilt u ons tijd
schrift "Ports and Dredging” ontvangen? 
Schrijft o f belt u dan even met 
Lagersmit, Postbus 1,2960 A A  Kinder
dijk, Holland. Telefoon (oio) 1176 00. 
Telex 28085.
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A/S NOR-MARINE 
Standard Access Hatches:
Different types and sizes weatherproof 
hatches
«Norsk Standard». VAN UDEN MARINE & ENGINEERING CONSULTANTS
«VIS-Standard» and others. Tlx 22024, Tel. 010-36 33 00, Veerhaven 14, Rotterdam

UMEC

«Plug in unit-ready for 
use».
The HYDRALIFT MCV-type deck crane 
is a «ready to install», «plug-in» unit, 
self-powered by a built in electro-hydraulic 
power pack ready for connection to 
the ships main power supply.
The cranes are delivered with wire and 
hook, shotblasted and coated with zinc 
epoxy, tested and adjusted.

Control features
All motions are continuous. The controls 
may be operated at the same time.

A/S NOR-MARINE 
airdriven portable 
Derrick

A/S NOR-MARINE 
"Swing-Away" Tank Hatch:
- Cylindrical shaped coaming.
- Oval shaped coaming.
- Conical shaped coaming. 
Tank cleaning hatches. 
Inspection hatches.

A/S NOR-MARINE 
Standard Steel Doors:
Different types and sizes. 
«Norsk Standard». 
«VIS-Standard» and others.

tripode

A/S NOR-MARINE
airdriven mucking 
winch, tripode and 
davit type.
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Het gevaar van schokbelastingen op schepen

door Prof. Ir. J. J. W, Nibbering

Samenvatting
Schokbelastingen op schepen komen veel voor in de vorm van paaltjes pikken, golfklappen en slaan van vloeibare lading in tanks. 
Incidenteel ontstaan ze door aanvaringen en vallende voorwerpen.

Dit artikel beval een systematisch onderzoek naar:
1e. de voortplanting en uitdamping van schokgolven in vereenvoudigde en werkelijke constructies:
2e. de responsie van schepen op slamming:
3e. de breukst&rkte van licht gescheurde platen en construct/edelen onder schokbeiasting;
4e. de invloed van het karakter van schokken (o.a. snelheid van belasten} op het breukgedrag.

Uit het onderzoek is duidelijk tevoorschijn gekomen dat alleen incidentele schokken tengevolge van vallende voorwerpen en 
aanvaringen, brosse breuken kunnen veroorzaken. Daartoe is bovendien vereist dat de schok optreedt in de onmiddellijke nabijheid van 
een constructiedeel dat scheurtjes bevat.

1. Inleiding
Uit de samenvatting blijkt dat dit artikel gericht is op het gevaar van 
breuk veroorzaakt door schokken die koopvaardijschepen in nor
maal bedrijf kunnen ondergaan. Explosies worden niet behandeld. 
Een schok is geen begripdatduidelijktedefiniëren is. Wat vooreen 
mens pijnlijk kan zijn, kan voor een staalconstructie ongevaarlijk 
zijn. De belastingssnelheid is een belangrijk kenmerk, maar het 
maakt een groot verschil of een zak zand op een constructiedeel 
valt of een steen van dezelfde massa. Anderzijds maakt het weer 
veel uit of een steen op een horizontale plaat valt of op een verticaal 
staande. In het laatste gevat is het gevaar van breuk door schok 
groter dan in het eerste geval. Het ’meegeven’ van het constructie
deel speelt derhalve ook een rol.
De gemeenste schokken zijn die waarbij twee stijve staalstukken 
op elkaar slaan als een hamer op een aambeeld, (zie bijv. fig. 5 
rechts).
Schepen die ijskoud, dus hard, ijs breken verkeren wel in die 
toestand. Meermalen is geconstateerd dat stukken plaat, en zelfs 
hele constructiedelen, bij het sloten op ijs losbraken van het 
voorschip. Het behoud van het schip hangt dan af van een juiste 
compartimentering (dubbele huid e.d.). De term redundancy wordt 
hiervoor wel gebruikt, wat dus iets anders is dan structural redun
dancy. Daarbij wordt bij uitval van één bepaald constructieelement 
de sterktetaak door andere overgenomen.
De kern van dit artikel behelst de vraag of een schip doormidden 
kan breken als gevolg van schokbelastingen.
De eerste stap in de studie was gericht op de door schokken 
veroorzaakte spanningsgolven in constructiedelen. De tweede 
bestond uit metingen op zee van door slamming veroorzaakte 
spanningen. De derde en de vierde stap waren gewijd aan de 
schokbestendigheid van scheepsstaal voorzien van vermoeiings- 
scheurtjes. Hierbij werd mede aandacht besteed aan de invloed 
van het karakter van de schok.

2. Door schok veroorzaakte spanningsgolven in liggers
Figuur 1 toont het eenvoudigste proefstuk uit de serie. Het bestond 
uit een negen meter lange, 15 mm dikke plaat met een hoogte van 
500 mm. De plaat was aan één kant ingeklemd. Een 20-tal 
rekstrookjes op de boven- en onderrand was verbonden met 
apparatuur, die uiterst snelle rekveranderingen (tot 10.000 Hz) kon 
registreren. De plaat werd aan de vrije kant onderworpen aan een 
schokbeiasting, door een massief stuk staal van 22 kg van 0,5 m 
hoogte te laten vallen.
Deze betrekkelijk lichte schokbeiasting veroorzaakte bijna over de 
gehele lengte buigspanningen in de orde van 60 N/mm2 (ca. 1/5 
van de vloeigrens). Een dergelijke waarde wordt (alleen t.p.v. de 
inklemming) in een statische belastingstoestand pas bereikt door 
een kracht van 4500 N, met andere woorden door op het eind een
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Fig 1. Plaats van de rekstrookjes en resultaten voor de meetpunten 
5, 19 en R.P. proef plaat A
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Fig. 2. Plaats van de rekstrookjes voor de meetpunten 3, 9 en 19 
proefptaat D

massa van 450 kg te plaatsen.
Het voortlopen van een schokgolf door een plaat (zie bijv. fig. 4) lijkt 
enigszins op wat gebeurt wanneer men het eind van een lang touw 
dat op de grond ligt snel op en neer beweegt. Ook daar gaat tijdens 
de rit van de golf niet veel energie verloren.
In de ptaat van fig. 1 is geen sprake van een enkelvoudige golf, 
maar van een groep van golven, waarvan de individuen zich met 
verschillende snelheden voortplanten. Daardoor ontstaan interfe
renties en kan het gebeuren dat t.p.v. strookje 5, de grootste 
spanning een do/kspanning is. Het complexe karakter van de 
golfvoortplanting in metalen constructies wordt hier verder niet



Fig. 3. Het door hamerklappen belaste schot
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behandeld. Zie hiervoor het afstudeerwerk van ir. B. Boon [3). 
Voor de tweede proef werd de plaat van fig. 1 voorzien van brede 
boven- en onderflenzen over 2/3 van de lengte. Deze flenzen 
werden vóór elke volgende proef versmald. Op de flenzen bevon
den zich weer rekstrookjes. De invloed van de flenzen is te 
beoordelen door fig. t en 2 te vergelijken.
Vlakbij de plaats waar de schokbelasting wordt aangebracht 
(strookje 19) is er weinig verschil te zien in het rekverloop. Dit moet 
ook wel. omdat de flenzen pas 2 m verder beginnen. Het rekver
loop van strookje 3 toont dat er van de piek t.p.v. 19 weinig 
overgebleven is. Dat dit niet toevallig is — als gevolg van gunstige 
interferenties -  blijkt uit strookje 9 dat op slechts 1 m van de 
flensuiteinden zit. Ook daar is de schokgolf al sterk afgezwakt. De 
schokenergie is omgezet in hoogfrequente trillingen. De bijbeho
rende spanningen zijn maar een fractie van die in fig. 1.
Men zou kunnen zeggen dat dit ook logisch is, omdat het weer- 
standsmoment van de balk met flenzen veel groter is dan voor het 
lijf. De flenzen doen echter maar voor een klein deel mee, omdat de 
zijwaartse 'flappen' de snelle plaatselijke doorbuigingen van het lijf 
niet kunnen volgen. Er gaat wel energie verloren doordat die 
flenzen dwars op de balkrichting inderdaad gaan flapperen 
(dwarstrillen). Zij betekenen eerder een 'toegevoegde massa'

voor de balk dan een versterking. Zij hebben op de ultra-snetle 
verschijnselen een sterk dempend effect.
In fig. 1 is nog te zien dat er een rekstrookje R.P. aanwezig was 
onmiddellijk naast de plaats waar het valgewicht terechtkwam. 
De belastingssnelheid bedroeg daar 170 x 104 microrek/sec. Ter 
plaatse van strookje 19 was dit al gezakt tot 42 x 104. Dit komt 
overeen met een frequentie van 600 Hz, wat strookt met de 6- 
knoops eigen frequentie van de balk. Ter plaatse van de klap 
bedroeg de frequentie 3300 Hz (bovenste deel van de piek).

3. Schokbelastingen op een orthogonaal verstijfd plaatveld 
(W.D.S.)
In het laboratorium bevindt zich nog steeds de z.g. ’schottenput’. 
Het is een 9,5 m hoge bak waarvan de wanden bestaan uit twee 
vlakke schotten en twee vouwschotten. De bak spaart leidingwa
ter, en levert 's winters verwarmingsenergie door ais reservoir te 
fungeren voor het koelwater van een vermoeiingsmachine. Figuur 
3 toont één van de schotten. Bovenop het dek van de bak was een 
valhamer aangebracht die tegen één van de uitwendig geplaatste 
stijlen kon slaan. Aan de binnenzijde van het schot bevonden zich 
twee zware stringers. Het resultaat van een klap van 220 Nm is te 
zien in de figuren 4 en 5. Figuur 5 geeft soortgelijke informatie als 
de figuren 1 en 2, namelijk het rekverloop van diverse strookjes 
t.o.v. de tijd, De drukpiek van 500 urek vlakbij de klap is 1,6 m naar 
beneden veranderd in een trekpiek van ongeveer 250 prek. De 
piek is nog zeer steil, wat samen met de hoge voortplantingssnel
heid van 3300 m/sec. nog op een echte schokgolf wijst. 2,4 m 
verder is dit karakter volkomen verdwenen. Er zijn slechts hoogfre
quente trillingen overgebleven van geringe amplitude. De voort
plantingssnelheid is afgenomen tot 2100 m/sec.
De oorzaak van dit alles ligt vooral in de aanwezigheid van de 
stringer I op 1025 mm onder strookje 4. Dit komt prachtig tot uiting 
in fig. 4. Deze is samengesteld m.b.v. de gegevens van de rek
strookjes en toont de buigven/ormingvan de schotstijl op verschil
lende tijdstippen na de klap. Wanneer er geen stringers op het 
schot zaten, zou de golf zich voortgeplant hebben als de eerder



Boogaerdt is goede maatjes met zuinige houtkopers.
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van kwaliteit en assortiment Boogaerdt biedt u verreweg het groot
ste programma. Ook bijzondere, incourante houtsoorten zijn direkt 
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hout wordt onder optimale omstandigheden opgeslagen en ver
zorgd. Tegenwoordig moeten we met mate kopen. Voor hout bete
kent dat vooral: in de juiste maten. Mede hierom is Boogaerdt goede 
maatjes met zuinige houtkopers. ■ ■ i
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besproken lus in een lang touw. Na 3,25 msec. heeft de piek een 
punt bereikt dat 2 m vanaf de plaats van impact ligt. De bijbehoren
de buigspanningen zijn dan nog slechts 1/3 van de topwaarde 
gemeten op het tijdstip 0,75 msec.
Duidelijk is te zien dat de eerste stringer de golf in de stijl praktisch 
tot stoppen dwingt. De stringer is ais het ware een filter waar de golf 
niet doorheen komt. Dit kan te wijten zijn aan de grote massa van 
de stringer, die moeilijk in beweging te krijgen is, of aan de grote 
starheid ervan, met hetzelfde gevolg.
Van het weinige wat stringer l doorliet is na stringer II bijna niets 
meer over.

4. Door slamming veroorzaakte schokgolven in schepen
Figuur 6 toont wat er m/dscheepsgebeurt, wanneer een schip een 
zware slam in het voorschip krijgt [6],
Er ontstaan tweeknoops trilspanningen gesuperponeerd op de 
langsscheepse golfbuigspanningen. De trilspanningen blijven ge
ruime tijd hoog. Trillingen van hogere orde zijn in dit beeld niet 
aanwezig. Dat zou kunnen liggen aan de apparatuur, die niet 
geschikt was voor het meten van hoogfrequente verschijnselen. 
Ettelijke jaren geleden heeft het Lab. v. Scheepsconstructies het 
m.s. Attis mogen voorzien van een flink aantal rekstrookjes ver
spreid over de lengte van het schip (zie fig. 7). Het schip voer 
tussen Amsterdam en havens aan de Middellandse Zee. Tijdens 
de reis was het meestal gedeeltelijk beladen, De afmetingen 
waren:
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Dicht bij rekstrookje 2 was op de tanktop een versnellingsopnemer 
aangebracht boven het M.Z.H. De beste meetresultaten zijn ver
kregen op 9 maart in de Atlantische Oceaan toen bij windkracht 4 
geschikte golven (qua lengte en hoogte) loodrecht op de vaarrich- 
ting inkwamen. Het schip voer praktisch in ballast met lege V.P. 
TV0Or= 3' 12 m: Ta =  4.72 m. De snelheid bedroeg 12 kn.
Alle resultaten werden direct vastgelegd op magneetband. Hoog
frequente verschijnselen worden dan niet weggefilterd, en de 
banden kunnen naderhand in het laboratorium worden afge
speeld. Dit gebeurde m.b.v. een ultra-violet recorder die geschikt 
was voor verschijnselen tot 3300 Hz. (Dit bleek ruim voldoende te 
zijn).
Er zijn gegevens verzameld voor meer dan honderd slamklappen. 
Een van de mooiste records wordt getoond in fig 8 en fig, 9. De 
rekstrookjes 1 en 5 zijn steeds meegenomen als referentie. Num
mer 1 zit zeer dicht bij de plaats waar de sl ams optraden en 5 zat op 
de berghoutsgang van V2L. De vertikale lijntjes geven intervallen 
aan van resp. 1 sec. voor fig. 8 en 0,1 sec. voor fig. 9. Strookje 1 
levert een piekwaarde van 220 prek in ongeveer 0,025 sec. Dit 
betekent een frequentie van ca. 10 Hz en een belastingssneiheid 
van 8800 urek/sec. Beide waarden zijn zeer laag vergeleken met 
die gevonden voor de plaatiigger van §2: 600 Hz en 170 x 104 
urek/sec.
De versnellingsopnemer die niet ver van strookje 1 zat, gaf iets 
hogere waarden, zoals een piekfrequentie van 25 Hz.
Strookje 2, dat eveneens boven het M.Z.H. zit, maar 2,5 m meer 
naar achteren dan strookje 1 en aan de andere kant van een 
W.D.S.! toont nog slechts een piekwaarde van 100 (irek. Er is in 
feite nauwelijks meer verschil met strookje 3 ondanks dat dit 20 m 
meer naar achteren ligt.
Het is duidelijk dat het WDS een even goede barrière voor de 
schokgolf vormt als de stringer van het WDS uit §3. Alle schokener- 
gie is voorbij het WDS omgezet in trillingen van de D.B. en van het
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Fig. 7. Plaats van de rekstrookjes (V2L = spant 66).
Fig. 8. Door slamming veroorzaakte spanningen t.p.v. de rek
strookjes van lig. 7 (karakteristieke zware’ slam),

SAGGING

0 10 20 30 40 50 60 90 sec.
Fig. 6. Spanningen veroorzaakt door golf buiging en slamming. (6)

HOGGING



lO&EMUAHWMb I I I I 
1,5.  ATT I I

J l .

: i I

! J  r

I
I

.. i .~

i > f j > [
J

. i i i r i i i
TAI’E 19 /  1514 ( 1 5  Ï . P . S .  1

—4--1--U
T \ X

10ÖO C*1 8EC* 1 M2.C4LVAKCMETCHS
| I

WMLUNGWPH£»ER ^

I T T  
I t I i I I It

Fig. 9. Rekstrookresuttaten voor het eerste moment na de stam 
van fig. 8.

schip als geheel. Dit wordt bevestigd door rekstrookje 4 te vergelij
ken met 2 en 3 ,4  Zit op hetzelfde spantnumimer als 2, maar dan op 
de berghoutsgang. Het is duidelijk dat de topsides niets anders van 
de schok bemerken dan 'residuele' trillingen van lage frequentie. 
Het dwarsschot is blijkbaar niet in staat om de slamklap onver
minkt, d.w.z. ongefilterd, vertikaal door te geven aan de berghouts
gang.
Midscheeps blijven er slechts 2-knoops trillingen over met een 
flinke amplitude van 26 N/mm2. Dit betekent een aanzienlijke 
vergroting van de op dat moment aanwezige golfbuigspanningen. 
Dergelijke effecten zullen eerder verantwoordelijk geweest zijn 
voor het doormidden breken van schepen -  wanneer een zware 
slam optrad (World Concord) -  dan het eigenlijke schokeffect 
ervan.

vorming. Dit werd geconstateerd aan de output van rekstrookjes, 
die vlak bij de oorsprong van de breuk zaten. Men kan dit ook zo 
zien: zonder schokbelasting is een treklast van 360 ton nodig om 
een brosse breuk te veroorzaken; met (een lichte!) schok is 160 ton 
treklast voldoende.
Een dergelijk resultaat vroeg natuurlijk om een grondige en syste
matische bestudering m.b.v. kleinere proefstukken. Deze moes
ten wel van dezelfde dikte zijn om een vergelijkbare triaxiale 
spanningstoestand t.p.v. de kerftippen te krijgen.
Figuur 10 geeft de essentie van de resultaten weer.
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5. Andere schokbelastingen
Er zijn minstens twee gevallen bekend van schepen die bijna 
doormidden zijn gebroken in de haven tijdens het sluiten van 
rolluiken [1].
In [2] wordt het geval behandeld van een schip dat t.g.v. de vele 
klappen van de rollende luiken tegen een eindsteun bovenop de 
luikhoofdlangsplaat. en natuurlijk door de golfbuigspanningen 
daar terplaatse, een klein vermoeiingsscheurtje had gekregen aan 
de voet van de steun. In december 1963 kreeg het schip bij -2°C  
haar laatste klap van een rollend luik en brak in het dek, Het 
vlakwaterbuigend moment was hogging. Dit geval is erg karakte
ristiek omdat, zoals verder zal blijken, precies aan de voorwaarden 
was voldaan die uit onze proeven tevoorschijn zijn gekomen: een 
schokbelasting kan alleen gevaar opleveren als de klap terecht
komt vlakbij of op een gescheurd constructiedeel.

6. Schokproeven met platen en constructiedelen voorzien 
van vermoeilngsscheuren
In het verleden zijn in het Lab. v. Scheepsconstructies klassieke 
langsspantdoorvoeringen van ware grootte beproefd onder wisse
lende belasting [4], Na het ontstaan van kleine vermoeiingsscheu- 
ren werden de proefstukken bij lage temperatuur belast tot een 
brosse breuk ontstond. De invloed van de aanwezigheid van de 
scheurtjes bleek groot te zijn, De breuksterkte zakte van de 
vloeilast naar ca. % van de vloeilast.
Enkele proefstukken uit dat programma zijn later gerepareerd en 
doorvermoeid tot weer scheurtjes waren ontstaan. Deze proef
stukken zijn in de 1000 tons bank van het laboratorium onderwor
pen aan een belasting van slechts 1/3 van de vloeilast. Vervolgens 
werden ze gekoeld tot -1 0  a -20°C. Daarna werd een schokbe
lasting loodrecht op de trekrichting aangebracht, door een gewicht 
van 22 kg van 3 m hoogte op het dwarsschotje te laten vallen. 
Het resultaat was verbluffend: twee van de vier proefstukken 
braken bros zonder enig spoor van voorafgaande plastische ver-

De proefstukken waren 230 x 70 x 19 mm groot en hadden een 6 
mm diepe vermoeiingskerf. Aan de tip van die kerf waren 2 mm 
’kleine' rekstrookjes aangebracht, waarmee de blijvende (plasti
sche) vervorming voorafgaande aan de breuk werd vastgelegd. 
De proefstukken werden eerst statisch, d.w.z. langzaam tot breuk 
belast. Dit leverde de linker kromme in de figuur. Bij -35°C 
ontstond na 0,5% plastische vervorming een breuk bij 19 ton (190 
kN). Er was een duidelijke shearlip op het breukvlak.
Daarna werd een aantal proefstukken bij verschillende temperatu
ren m.b.v. een valgewicht van 22 kg belast. Een karakteristiek 
resultaat is een breuk bij -20°C  zonder enige plastische vervor
ming bij 0,5 m valhoogte. Er was geen spoor van een shearlip. 
Het verschil tussen langzaam en op schok belasten blijkt neer te 
komen op een verschil in beproevingstemperatuur van ca. 70°C. 
Schokbelasting is vooral gevaarlijk wanneer uiterst scherpe ker
ven zoals vermoeiingsscheuren aanwezig zijn. Voor een Charpy- 
V-kerf was het beeld veel gunstiger. Voor een deel moet dit worden 
toegeschreven aan het feit dat het materiaal aan de tip van de V- 
kerf mef verbrast is door vermoeien. Maar uit ander onderzoek in 
het lab. is gebleken dat dat een verschuiving van slechts 10 a 
15°C geeft. De overige 35°C van de 50°C die liggen tussen de 
V-kromme en de vermoeiingskromme zijn te wijten aan het ver
schil in kerfscherpte.
Dit is eenvoudig in te zien.
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Fig. 10. Verschil in scheurgedrag tussen statisch en op schok 
belaste proefstukken. Invloed van de scherpte der kerf.
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Stel dat een V-kerf een rekconcentratie aan de tip heeft ter grootte 
van 4, dan zal dat voor een vermoeiingsscheur een veelvoud van 4 
zijn, bijv. 12. Bij een bepaalde valhoogte ondergaat de tip van de 
scheu r dus een 3x zo grote vervorming als de kerftip. Maar die veel 
grotere vervorming vindt wel plaats in dezelfde tijd. De reksnelheid 
is dus ook driemaal zo hoog. Daardoor stijgt de vloeigrens méér 
dan die van het V-kerf-materiaal. Bij voldoende hoge belastings- 
sneiheid en voldoende lage temperatuur kan van de hele trek- 
kromme van staal nog slechts een lineair elastisch stuk overblijven 
en breekt het materiaal als glas. Bij matig lage temperaturen is 
hierbij nog nodig een sterke triaxiale spanningstoestand in de 
kerftip (vlakvervormingstoestand).
Ook dit wordt bevorderd door een scherpe tip. Het is dus eigenlijk 
geen wonder dat staal met vermoeiingsscheuren erin weinig 
schokbestendig is. Wél een wonder is dat de staalfabrikanten, als 
het moet, ongelegeerd staal kunnen maken dat tot temperaturen 
van -5 0  a-60°C op de beschreven wijze niet stuk te krijgen is, 
tenminste niet in ongelaste toestand.
Voorde ingewijden is het nog interessant om te weten dat het begin 
van de rechter kromme in fig. 10 ligt t.p.v. de N.D.T.-temperatuur 
(Pellini’s drop weight test) van het materiaal. Dit bevestigt dat 
vermoeiingsscheuren even scherp zijn als lopende brosse 
breuken.
Het is nu nog van belang om te weten hoe hoog de reksnelheid is in 
buigproefstukken v ' het type van fig. 10. Dit is vastgelegd op het 
scherm van een oscmoscoop in de vorm van rekkrommen tegen de 
tijd (fig. 11).

resultaat voor een vermoeiingskerf bij -20°C. Bij 0,75 m valhoog
te treedt er nog geen blijvende vervorming op. en daardoor geen 
breuk.
Bij 1 m valhoogte breekt de staaf bij een nominale rek van 1620 
prek. Uit de linker figuur is bekend dat bij 1 m valhoogte een 
nominale rek van 2400 ^rek hoort. De staaf is dus onmiddellijk na 
het overschrijden van de energie die bij 0.75 m valhoogte hoort, 
bezweken. Dit betekent dat er vrijwel geen plastische vervorming 
is opgetreden.
In later onderzoek is gepoogd lagere belastingssnelheden te 
verwezenlijken dan die van fig. 11. Dit lijkt gemakkelijker dan het is. 
Er is gewerkt met schotelveren, rubberlagen en luchtkussens. Het 
resultaat was meestal óf geen effect ót een veel te sterke verlaging

Fig. 11. Vergelijking tussen de resultaten voor buigproefstukken 
voorzien van een vermoeiingsscheur of een Charpy-V kerf onder
worpen aan schokbelastingen bij lage temperaturen.
Opmerking: Bij -30°C  trad aanzienlijke plastische vervorming op 
aan de tip van de Charpy-kerf, terwijl bij -  20°C geen plastische 
vervorming bij de vermoeiingsscheur werd gevonden.

Links in fig. 11 a staat het resultaat voor een buigstaaf met V-kerf, 
beproefd bij -30°C; valhoogte 1 m. Het strookje 2 t.p.v. de kerftip 
toont een totale vervorming van 4000 prek (0,4%) en een blijvende 
rek van 1200 p.rek. Er is géén breuk ontstaan. Rechts staat het

Fig. 12. Valgewicht apparaat.

van de belastingssnelheid. Meestal werd de totale pulstijd flink 
vergroot bij sterke verlaging van de piekwaarden (fig. 12). Dit 
programma dat door Rosochowicz en Van Lint [5] is uitgevoerd, 
heeft toch wel opgeleverd dat bij nominale belastingssnelheden 
van meer dan 2x10® prek/sec, (gemeten aan het proefstuk) de 
valarbeid tot breuk een factor 10 lager was dan voor lagere 
belastingssnelheden. De overgang was abrupt en praktisch onaf
hankelijk van de temperatuur! (fig. 13). Dergelijke belastingssnel
heden zijn zeker honderdmaal hoger dan die in schepen voorko
men t.p.v. en tijdens een slamklap (zie §4).
Men kan veilig zeggen dat belastingen met frequenties lager dan 
100 Hz als quasi-statisch mogen worden beschouwd vanuit een 
oogpunt van gevaar voor brosse breuk. Dit wordt langs een heel 
andere weg gesteund door het feit dat wanneer de snelheid van 
een brosse breuk terugloopt tot ca, 1/10 van de maximale snelheid 
(2 km/sec.) de breuk in het algemeen zal stoppen. (Spanningsni
veau, temperatuur en plaatdikte spelen hierbij wel mee). Men kan 
spreken van een overgangssnelheid in analogie met het begrip 
overgangstemperatuur. (Beide geven uiteraard een traject aan).

Conclusies
1. tn verstijfde plaatvelden kunnen schokgolven slechts bestaan 

in de naaste omgeving van de schokplaats. Daarbuiten reste
ren trillingen.

2. Slamming en dergelijke verschijnselen hebben belastingssnel
heden die een orde lager zijn dan wat nodig is voor het veroor
zaken van brosse breuken. In deze zin zijn het geen echte 
schokbelastingen.

3. Vallende voorwerpen kunnen wel hoge belastingssnelheden in 
constructiedelen veroorzaken. Hiervoor is nodig dat de klap 
een staal-op-staal karakter heeft en de onderdelen een grote 
stijfheid hebben in de richting van de klap.

4. Zelfs dan zal een brosse breuk pas ontstaan wanneer in de 
onmiddellijke nabijheid van de klap een scherpe kerf in de vorm 
van een lasscheurtje of vermoeiingsscheurtje aanwezig is.
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Fig. 13. Breukarbeid t.o.v. reksnelheid voor proefstukken met een vermoeiingsscheur (12). Rekgegevens van strookje 2.

Uiteraard moet tevens het materiaal voldoende slecht zijn, bijv. 
t.g.v. het lassen, en de temperatuur voldoende laag. De aanwe
zigheid van trekspanningen t.g.v. belading of golven verhoogt 
de kans op breuk.
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Summary

THE DANGER OF IMPACT LOADING ON SHIPS

by prof. ir. J. J. W. Nibbering

Regular impact loading on ships can be caused by slamming, wave impacts and sloshing of liquid cargo. Incidental impacts occur by 
collisions and dropping cargo. Explosions are not considered.
This paper summarizes a step by step research effort in the subject:
1. propagation and damping of shock waves in simplified and more real structures:
2. the respons of ships on slamming:
3. the fracture strength of plates and structures containing small fatigue cracks under impact loading;
4. the influence of the loading speed on the fracture behaviour.

It is concluded that only incidental impacts due to drops of cargo and collisions are capable of initiating brittle fractures. But even then the 
shocks should occur in the close vicinity of a fatigue or weld crack. Of course the temperature should be rather low and the material of 
moderate to low quality.



Een nieuw type Hijsgerei

Fig. 1. Het zwaar transportschip m.s. 'Happy Buccaneer'.

Fig. 2. De Zware Mastkranen (H.L.M. C) geïnstalleerd op m.s. ’Happy Buccaneer’ welke te 
zamen een last van 1100 ton kunnen hijsen.

Op 1 augustus 1984 werd Mammoets nieu
we zwaar transportschip m.s. 'Happy Buc
caneer' aan haar nieuwe eigenaars opge
leverd. (Fig. 1) Na vele jaren ontwikkeling 
door Mammoets zwaar transportspecialis- 
ten in nauwe samenwerking met de nieuw
bouw afdeling van Nedlloyd en HUISMAN- 
ITREC uit Rotterdam werd in december 
1982 een nieuw zwaar transportschip be
steld. De 145,5 m lange, 28,3 m brede 
Happy Buccaneer' is bij een Hitachi werf in 

Japan gebouwd en is uitgerust met twee 
550 tons Zware Mastkranen, z.g. 'Heavy 
Lift Mast Cranes' (H.L.M C.). Deze kranen 
hebben een vlucht van 38,5 m.

De hijsinstallatie
De hijsinstallatie voor dit nieuwe schip 
vroeg een lange ontwikkelingstijd.
Een zwaar transportschip dient haar eige
naar bij bepaalde scheepsafmetingen de 
mogelijkheid te bieden om de zwaarste en 
grootst mogelijke stukken lading te laden, 
te verschepen en te lossen.
Natuurlijk worden de scheepsafmetingen 
zowel als het type en de capaciteit van het 
laadgerei bepaald door de heersende 
marktsituatie en de vooruitzichten en mo
gelijkheden voor een bepaald type schip op 
lange termijn.
Duidelijk is, dat wanneer eenmaal een be
paald hijsvermogen is vastgesteld dit te
vens de scheepsafmetingen bepaalt en 
omgekeerd. Met de vastgestelde scheeps
afmetingen en het hijsvermogen van het 
laadgerei als parameters moest er toen 
een hijsinsallatie worden ontwikkeld welke 
de meest economische en praktische ope
rationele condities tegen minimale kosten 
en een zo laag mogelijk constructiegewicht 
bood. De Happy Buccaneer’ welke net als 
de andere zwaar transportschepen uit de 
Mammoet vloot een groot doosvormig ruim 
heeft (110,5 x  20,3 m) kon ook worden 
uitgerust met soortgelijke zware laadbo
men als bijvoorbeeld het m.s. 'Happy 
Rider'.

Het nadeel van een mast/laadboom sys
teem welke aan stuurboordzijde van het 
schip is geplaatst, is dat men slechts een 
zwenkbereik heeft van 140 graden, waar
door men alleen over bakboordzijde het 
schip kan laden of lossen. Men wilde echter 
een hijsinstallatie met een zwenkbereik 
van 360 graden, die bovendien niet meer 
installatieruimte in beslag nam dan een 
conventioneel mast/laadboomsysteem. 
Uitgaande van deze twee criteria ontwik
kelde HUISMAN-ITREC met succes de 
nieuwe zogenaamde Zware Mastkraan 
(H.L.M.C.) welke beschouwd kan worden 
als een combinatie van een normale draai- 
kraan en een mast/laadboom (zie Fig. 2). 
Hierbij werden alleen de typische voorde
len van elk hijsgerei gebruikt en kon men



Fig. 3. De Zware Mastkraan voor offshore gebruik. Hijscap. 550 ton bij 36 m, hulphijsinr: 50 
tonbij36m. Hijssnelheden:550tona8m/min;250tona 12m/min. Lengte van de hijsarm: 
36 m. met een jib van 15 m.

Fig. 4. Een 1000 tons H.L.M.C. op een Semi Submersible werkschip voor de offshore.

derhalve het totale constructiegewicht be
perken tot ca, 50-60% van het constructie
gewicht van een normale draaikraan in die 
capaciteitsklasse. Samen met Blohm & 
Voss en Hitachi Zosen fabriceerde HUIS- 
MAN-ITREC beide Zware Mastkranen 
voor het nieuwe Zwaartransportschip 
'Happy Buccaneer’.
Hoewel geïnstalleerd aan stuurboordzijde 
van de Happy Buccaneer' kan de Zware 
Mastkraan het max. gewicht van 550 ton 
nog oppakken op 9 m buiten boord aan 
bakboordzijde.
Beide kranen kunnen het maximum ge
wicht van 550 ton per kraan over het gehele 
werkgebied ophijsen. Het max, werkbereik 
wordt gehaald bij horizontale giekstand en 
men kan dan nog onder 4 graden slagzij 
met vollast binnenboord zwenken. Beide 
Zware Mastkranen kunnen gezamenlijk 
een max. last van 1100 ton ophijsen en in 
het scheepsruim plaatsen. Een geavan
ceerd elektronisch regelsysteem is in sa
menwerking met Hedon Electronic Deve- 
lopments uit Delft ontwikkeld en zal binnen
kort worden geïnstalleerd. Hierdoor kun
nen beide kranen vanuit 1 bedieningshuis 
centraal bediend worden. Een z.g. antibot- 
singssysteem voorkomt dat beide kraan- 
gieken elkaar kunnen raken, indien onaf
hankelijk wordt gewerkt.
Ook de gehele lastmoment beveiliging, 
lastmeetpennen en kraanbesturing is in 
eigen huis door HUISMAN-ITREC en HE
DON ontwikkeld en gebouwd.

Specifieke uitrusting
Het specifieke kenmerk van de Zware 
Mastkraan is het zwenkbereik van 420 gra
den terwijl de gehele hijsinstallatie niet 
meer installatierulmte vergt dan een con
ventionele mastlaadboom meteen beperkt 
zwenkbereik van slechts 140 graden. Bei
de kranen zijn geplaatst aan de slechts 4,5 
m brede stuurboordzijde van het schip. 
Met een lastmoment van 20.000 tonmeter 
per kraan is dit voor zover ons bekend de 
smalste installatieruimte voor hijskranen 
met een dergelijke hijscapaciteit.
Een specifieke eigenschap van het schip is 
het computer gestuurde ballastsysteem 
dat ervoor zorgt dat de stabiliteit van het 
schip tijdens laden en lossen met de kranen 
geregeld wordt. Indien het schip niet gela
den of gelost kan worden met de 2 Zware 
Mastkranen dan bestaat de mogelijkheid 
lading via de 20 m brede achterklep aan 
boord te rijden.
Door het ballastpompsysteem kan de 
hoogte van de achterklep in relatie tot de 
ro-ro kade worden bijgesteld. De totale 
ladingcapaciteit onderdeks bedraagt
19.000 m3 terwijl het schip ook geschikt is 
voor het transport van 1050 TEU-contai- 
ners.
Indien de Mastkraan niet in gebruik is, b.v. 
tijdens varen van het kraanschip, wordt de 
kraangiek in verticale positie getopt en aan 
de mastconstructie gezeevast, waarbij het

dek van het schip geheel vrij blijft.
Een extra optie van de Mastkraan is de 
mogelijkheid tot installatie van een 50 tons 
hijskat welke langs een railbaan van de 
hoofdgiek loopt. Wanneer nu de hoofdgiek. 
welke met haar giek scharnierpunten ca. 
20 m boven dek is bevestigd, in horizontale 
stand wordt afgetopt, biedt deze 50 tons 
loopkat een uitstekende servicekraan met 
horizontale lastweg en een werkgebied 
van ca. 60 m, 360 graden rond. Een zeer 
bruikbare hulpkraan voor offshore installa
tie en onderhoudswerk. Deze hijskat kan 
ook worden gebruikt indien de giek onder 
een hoek staat met de horizontaal.

De Zware Mastkraan voor de Offshore 
constructie Industrie
Gebaseerd op de met succes ontwikkelde 
en gebouwde Zware Mastkranen voor het 
m.s. Happy Buccaneer’, ontwikkelde 
HUISMAN ITREC een 1000 tons Zware 
Mastkraan (max. lastmoment van 36.000 
tonmeter) voor de offshore constructie in
dustrie (Fig. 3).
Specifiek voor hijscapaciteiten van 300- 
1200 ton S.W.L. (5.000-36.000 tonmeter) 
biedt de Zware Mastkraan grote voordelen 
in vergelijking met de conventionele off
shore installatie kranen.
Bij een conventionele draaikraan voor zwa-
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HMS-Serie voor capaciteiten tot 1 m3/uur.

Kenmerken:
•  zeer kleine afmetingen
•  eenvoudig te installeren
•  met coalescer element 

dus geen vervanging van filters
•  automatische olieafvoer
•  uitgerust met plunjerpomp
•  A-393 certificaten voor o.a.

-  Engeland (D.O.T.)
-  Nederland (S.l.)
-B e lg ië  (Z.l.)
-  U.S.A. (A.C.G.) etc.

EN... CONCURREREND IN PRIJS

4  OBSERVATOR
instrum ent engineers 

Steenhouwerstraat 15, 3194 AG flotterdam -Hoogvllet, 
Postbus 7155, 3000 HD Rotterdam,
Telefoon: 010-382122, Telex: 28775.
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re offshore installatie werkzaamheden 
wordt het iastmoment geheel opgenomen 
door de draaikrans, soms in combinatie 
met extra ballast gewicht. Ten einde de 
reactiekrachten te verkleinen, kiest men de 
draaikransdiameter graag zo groot moge
lijk, terwijl men aan de andere kant de 
draaikrans diameter juist zo klein mogelijk 
wil hebben om de benodigde installatie 
ruimte aan dek te beperken.
Een compromis tussen beschikbare instal
latie ruimte aan dek en het toelaatbare 
Iastmoment op de draaikrans bepalen uit
eindelijk de afmeting van de pedestal van 
een conventionele draaikraan. Door ge
bruik te maken van het principe dat het 
Iastmoment geheel door een mastcon- 
structie wordt opgenomen, is de draaikrans 
met daarop de giekscharnierpunten en 
aandrijving, nu gebouwd rondom de vast 
opgestelde mast en zijn de afmetingen een 
stuk kleiner dan die van de draaikrans van 
een conventionele draaikraan, waarbij het 
Iastmoment volledig door de draaikrans 
zelf moet worden opgenomen, Door toe
passing van dit principe is het duidelijk dat 
de H.L.M.C. (Heavy Lift Mast Crane) bo
vendien een draaibare mastkop nodig 
heeft, waaraan door middel van een schij- 
venkast met schijven de topdraden van de 
kraangiek zijn bevestigd. Top- en hijslieren 
zijn geïnstalleerd binnen in de mastvoet op 
een draaibaar plateau, goed beschermd 
tegen weersinvloeden,

Afmetingen van de kraan pedestal
Terwijl een conventionele offshore installa
tie kraan een pedestal diameter heeft varië
rend van 10 -18 m en een draaicirkel van de 
ballast van ongeveer 10 - 16 m. heeft 
de onlangs ontwikkelde vergelijkbare
H.L.M.C. een pedestal diameter van 
slechts 7,5 m en geen ballastdraaicirkel. 
De 1000 tons mastkraan pedestal vraagt 
ongeveer een installatieruimte van 100 m2. 
Het hoge Iastmoment wordt volledig opge
nomen door de relatief eenvoudige staal
constructie van de mast. De draaikrans 
wordt blootgesteld aan veel lagere krach
ten dan de draaikrans van een vergelijkba
re conventionele draaikraan, hetgeen re
sulteert in een hogere veiligheidsfactor, 
langere levensduur en minder onderhoudj 
De manchetvormige draaikrans om de 
mast wordt aangedreven door 12 aandrijf- 
motoren. De motoren zijn gemonteerd in de 
onderste ring van de draaikrans welke vast 
is verbonden met de mastconstructie.

Capaciteitsgebied
De Zware Mastkranen (H.L.M.C.) kunnen 
gebouwd worden tot een hijscapaciteit van 
1200 ton met gieklengtes van 20 tot 85 m, 
Op dit moment is men nog niet van plan het
H.L.M.C.-principe toe te passen boven 
1200 ton hijsvermogen.
De 1000 tons offshore installatie kraan vol
gens het Mastkraan principe, heeft een 
hoofdgiek met een lengte van 62,5 m en

een vaste hulpgiek van 20 m.
De hijscapaciteit van de 2 hoofdblokken is 2 
x 500 ton bij 30 m vlucht en 250 ton in de 
hulphijs van de vaste jib. Beide hoofdblok
ken kunnen door middel van een traverse 
met draaischarnier worden gekoppeld, zo
dat ook de mogelijkheid van 1000 ton enke
le haak hijscapaciteit wordt geboden.

Toepassingsgebied
De Zware Mastkranen (H.L.M.C.'s) kun
nen in het offshore installatie werk worden 
toegepast voor middelzware gewichten tot 
ca. 1200 ton. Wegens de specifieke voor
delen in vergelijking met de conventionele 
offshore installatie kranen bieden de Zware 
Mastkranen meer flexibele gebruikscondi- 
ties en kunnen ze geïnstalleerd worden op:
-  Vlakke dekpontons
-  Half afzinkbare werkschepen (zie Fig. 4)
-  Kraanschepen
-  Hefeilanden
Met Marine Structure Consultants (M.S.C.) 
is HUISMAN-ITREC een samenwerkings
overeenkomst aangegaan teneinde Off
shore Installatie bedrijven het complete 
pakket voor het ontwerp van een kraan/ 
constructie vaartuig te kunnen aanbieden,

PAL .

Brits CAD/CAM seminar
Samen met CADCAM ASSOCIATION en 
de Britse Ambassade in Nederland werd op 
3 oktober j.l. door de North of England 
Development Council een CAD/CAM Se
minar georganiseerd in de Netherlands- 
British Chamber of Commerce in het Hol
land Trade House te Den Haag, over de 
praktische toepassing van CAD/CAM bij 
Civiele en Offshore activiteiten. Tijdens dit 
Seminar werd op de mogelijkheden en ook 
op de beperkingen van een aantal compu
tersystemen en programmapakketten in
gegaan.
Het speciaal op de bouw van petrochemi
sche produktieeenheden gerichte ICI 
ISOSTEEL programmapakket maakt het 
mogelijk om op zeer overzichtelijke wijze 
grote eenheden met zeer veel leidingwerk 
te ontwerpen. Bij de loop van de leidingen 
wordt rekening gehouden met de noodza
kelijke ondersteunende staalconstructie. 
Alle leidingsystemen kunnen afzonderlijk 
behandeld en naar voren gehaald worden. 
Zowel van het geheel, als van de staalcon
structie, als van de afzonderlijke delen kun
nen driedimensionale aanzichten vervaar
digd worden die, wanneer men ze over de 
foto’s van de gereed gekomen eenheden 
legt exact overeenkomen. Alle voor bestel
lingen noodzakelijke overzichten kunnen 
worden opgesteld en alle voor de produktie

van onderdelen en leidingstukken beno
digde tekeningen kunnen met dit systeem 
worden vervaardigd.
Bij navraag bleek echter dat een dergelijk 
systeem nog steeds niet voor een scheeps- 
machinekamer gebruikt kan worden, om
dat alleen rekening kan worden gehouden 
met staalconstructievormen zoals deze in 
de petrochemische industrie worden toe
gepast, constructievormen die bestaan uit 
vrij regelmatig gevormde blokkendoosach
tige ruimtelijke vakwerken. Men was una
niem van mening dat er nog zeer vee! werk 
verzet zal moeten worden voor men over 
een systeem zal kunnen beschikken waar
bij zowel met een sterk gekromde scheeps
huid als met een groot aantal dwars- en 
langsspanten bij de pijpenloop rekening 
gehouden kan worden. De ontwikkeling 
van een dergelijk programma zal volgens 
de meeste deskundigen minstens de in
spanning van een viertal deskundigen ge
durende een jaar of tien vergen. Wanneer 
men echter van dit moeilijke aspect afziet, 
zijn deze programma's goed bruikbaar, 
vooral ook omdat vrij gemakkelijk met de 
invloed van allerlei brand- en explosiege
vaarlijke gebieden in de ruimte op de keuze 
van de aldaar te plaatsen apparatuur reke
ning gehouden kan worden.
Wanneer men te maken krijgt met leiding

systemen en staalconstructies die slecht 
toegankelijk zijn en waarvan men geen 
betrouwbare tekeningen meer heeft, kan 
het vervaardigen van nieuwe exacte teke
ningen met behulp van photogrammetrie 
met de daaraan verbonden computer mo
delvorming een uitkomst bieden. Het 
CAMS, Computer Aided Photogrammetry 
Survey systeem van ICI heeft voor menig 
bedrijf een overzichtelijke ruimte met bos
sen pijpen ontraadseld en op tekening ge
bracht.
Telkens blijkt weer dat programmapakket
ten op veel meer gebieden toegepast kun
nen worden dan de oorspronkelijke ont
werpers voor de geest hadden. Zo wordt 
het door Rijkswaterstaat voor het ontwer
pen en bouwen van onze grote wegen
knooppunten toegepaste MOSS Systeem 
ook in een ziekenhuis in Groningen toege
past om ongewenste groeiverschijnselen 
van kinderen voor nadere bestudering vast 
te leggen.
Door Prof. T. Maver, hoogleraar CAD bij de 
University of Strathclyde en verbonden aan 
de Technische Hogeschool in Eindhoven, 
werd de programmatuur VIEW, BIBLE en 
VISTA van de ABACUS groep toegelicht. 
Ook deze programmatuur maakt het mo
gelijk de met behulp van photogrammetrie 
bestaande stads-, terrein-, omgevings- of



binnenhuissituaties met behulp van een 
computer modelmatig vast te leggen en te 
gebruiken bij het maken van een nieuw 
ontwerp en vooral te gebruiken bij het be
oordelen van een ontwerp in zijn verhou
ding tot de reeds bestaande omgeving. Het 
bieek mogelijk te zijn nieuwe ontwerpen, en 
dat behoeven beslist niet alleen gebouwen 
of woningen te zijn, op een zodanige ma
nier in kleur in kleurenfoto's aan te brengen, 
dat de indruk ontstond dat het gebouw 
reeds gerealiseerd was. Voor de toepas
sing van deze technieken binnenshuis kan 
met de invloed van vele lichtbronnen en de 
invloed van reflecterende vlakken rekening 
gehouden worden. Zoals het nu mogelijk is 
met behulp van deze programma's een 
wandeltocht te ondernemen door een nog 
niet gebouwde stad, waarbij de computer 
een in kleuren weergegeven impressie van 
de stadsgezichten geeft, moet het ook mo
gelijk zijn een goede impressie van een 
machinekamer te genereren, zodat men 
kan controleren of men op de kritische 
plaatsen voldoende licht heeft en dat de 
gehele opstelling echt even overzichtelijk is 
als men op de tekeningen veronderstelde. 
Bij alle voordrachten bleek dat de ontwikke
ling op CAD/CAM gebied snel voortgang 
vindt. Over het algemeen verwacht men 
dat de geheugencapaciteit van computers

elke vier jaar met een factor vier toeneemt 
en dat de computersnelheden verviervou
digen in ongeveer tien jaar. Het eind van 
deze ontwikkeling is dus voorlopig nog niet 
in zicht. Gelukkig worden daarbij de kosten 
ook steeds lager, want de gemiddelde kos
ten van ƒ 100.000,-per werkstation, waar
mede men nu nog rekening moet houden, 
zijn voor een groot aantal bedrijven nog 
veel te hoog, ook al rekent men dat per 
werkstation vier ingenieurs kunnen wer
ken. Vooral de grote Britse bedrijven zijn 
vol lof over de toepassingen van CAD/ 
CAM, omdat zij b.v. de tekenmanuurkosten 
met 50 tot 80% zagen verminderen. Dit kon
o.a. door de computer vooral 's nachts veel 
tijd vergend tekenwerk zelfstandig te laten 
verrichten.
Steeds meer wordt men ook door de afne
mers gedwongen CAD/CAM systemen in 
te zetten, omdat vragen gesteld worden 
waaraan niet meer met hoofd en hand vol
daan kan worden. Daarom is men ook van 
mening dat vooral bij ontwerpende bedrij
ven iedereen van hoog tot laag moet kun
nen programmeren, zodat iedereen weet 
wat hij wel en wat hij niet van een computer
systeem verwachten mag. De mogelijkhe
den die een computer voor een bepaald 
bedrijf biedt worden volgens velen slechts 
beperkt door het creatieve voorstellings

vermogen van de bedrijfsmedewerkers. 
Toch raadde men aan niet te snel tot de 
aanschaf van eigen computers en pro
grammapakketten over te gaan. Pas wan
neer men bij een computerservice-bureau 
werkend kan vaststellen dat de bezetting 
van een eigen installatie de 80% over
schrijdt dient men aanschaffing te overwe
gen. Daarbij moet men de organisatie van 
het eigen bedrijf niet alleen goed op de 
eventuele invoering voorbereiden, maar 
dient men terdege rekening te houden dat 
men de gehele organisatiestructuur deels 
moet wijzigen en deels moet aanpassen. 
Doet men dat niet dan is de kans groot dat 
Computer Aided Design uit mondt in 
„Computer Aided Disastering"! 
Gedurende het seminar kon zeer openhar
tig over allerlei problemen gesproken wor
den, wat het vertrouwen in het gepresen
teerde vergrootte. De Britse Ambassade 
heeft dan ook met de organisatie van deze 
dag niet alleen de samenwerking tussen 
Britse en Nederlandse bedrijven en instel
lingen gediend, maar ook een steentje bij
gedragen aan de verdere ontwikkeling en 
toepassing van CAD/CAM systemen en 
daardoor aan de economische ontwikke
ling van beide landen.

Dr. Ir. K. J, Saurwalt

M.S. ’Clarissa’

Na een geslaagde proeftocht werd het m.s. 
'Clarissa’ door E. J. Smit en Zoons  
Scheepswerven B.V. te Westerbroek over
gedragen aan Wijnne en Barends' Carga
doors- en Agentuurkantoren B. V. te Delf
zijl. Eén en ander geschiedde onder grote 
belangstelling op 29 augustus j.l. op de 
Eems nabij Delfzijl. De Clarissa’ is een 
gladdek vrachtschip en een zusterschip 
van de 'Claudia', die uitvoerig werd be
schreven in 'Schip en Werf ' no. 15 van 22 
juli 1983. De hoofdafmetingen zijn: lengte
o.a. 81.88m. lengte N S.I. 74,99m, breedte 
op spant 15,00 m, holte 8,10 m, diepgang 
6,68 m, D.W. ca. 4.450 ton. graan inhoud 
ca. 218.000 cbft. bate inhoud ca. 210.000 
cbft. De voortstuwing geschiedt door een 
Wartsila dieselmotor type 6R32 met een 
vermogen van 1849 kW  bij 750 omw/min. 
Brandstof HFO 180 centistokes. In afwij
king van de Claudia' staan op dit schip 
twee stuks 15tons 18 m. elektrisch hydrau
lische dekkranen opgesteld in SB gang
boord. Het schip werd gebouwd voor de 
klasse: Lloyd's 100 A1, ice class 1C.

Luchtfoto Aerophoto Eelde



Wij zijn gespecialiseerd in de bouw van passagiersschepen, 
veerboten en licht gekonstrueerde schepen.

Scheepswerf Hoogezand B.V.
Industrieweg 11 -9601 LJ Hoogezand (Gr.) -  Postbus 19-T e l. 05980-98810-Telex  53304
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Nor-Shipping '85
The 10th International 
Shipping and Maritime Offshore 
Exhibition & Conference

6-10 May 1985
Sjolyst Exhibition Centre, Oslo, Norway

Nor-Shipping goes Off
shore with a flying start
The organizer is pleased to 
inform both exhibitors and 
visitors that Nor-Shipping from 
next year on has achieved an 
added dimension. The general 
trend towards a more intimate 
cooperation between traditional 
shipping and more offshore 
related maritime activities has 
resulted in the fact that Nor- 
Shipping from now on will focus 
on the total maritime transport 
aspect, both traditional shipping 
and maritime offshore. Nor- 
Shipping '85 has been given a 
flying start in this new sector by 
the acquisition of the previous 
exhibition ’’Offshore Supply” , 
which now is an integrated part 
of the Nor-Shipping venues. 
The marketing is done in 
cooperation with K/S Selvig 
Publishing A/S.

The Conference
As in previous years, a Con
ference will be organized con
currently with the exhibition. 
Topics related to maritime 
offshore activities will also be 
found on the Conference Pro
gramme. The Conference has 
been extended from 2 to 3 days, 
with one day devoted to tech
nical matters related to the 
exhibition.

If you require further information 
about Nor-Shipping ’85, please 
fill in and return the attached 
coupon or apply to:

r
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In May 1985, Oslo, Norway will 
once again be the most i mpor- 
tant meeting place for the 
international shipping and 
maritime offshore world. Nor- 
Shipping '85 is number ten in 
succession of a series of 
compact high quality maritime 
exhibitions and conferences, 
which over the years has 
established itself as one of the 
leading of its kind in the world.

Coupon Return to Nor-Shipping ‘85 
Norges Varemesse
P.O. Box 130 Skoyen0212 08 lo2 , Norway

□  Please send me the Exhibitor's 
Brochure and Application Form

□  Please send me the Visitor's 
Brochure (when available)

□  Please send me the Conference 
Programme (when available)

Name: __

Company 

Address: _

Country 

Tel ____

NORGES VAREMESSE
N O R W E G IA N  TR A D E  FA IR  FO U N D A TIO N
Sjolystsenteret -  Sjolyst Exhibition Centre 
P O Box 130 Skoyen, 0212 Oslo 2, Norway 
Tel. (02 )553790 . Telex 18748 messe n



zeevenhooven compressoren 
als er voor lucht maar weinig ruimte is.

Betere persluctitkwaliteit
De F-sene kompressor spaart uw 
machines en gereedschappen 
Een efficiente nakoeler en elektro
magnetische kondensaat-aftap zorgen 
voor perslucht van topkwaliteit.

Warmte-terugwinning.
Vrijwel alle aan een kompressor 
toegevoegde energie wordt omgezet in 
warmte Waarom zou u deze warmte niet 
benutten?
Het warmte-terugwinningssysteem van 
F-sene maakt het mogelijk de 
vrijkomende warmte op eenvoudige wijze 
te gebruiken voor bijv. ruimteverwarming

Perslucht zonder problemen.
Geen smering, geen nastellen, geen slip.

Het vermegen van de kwaliteits 
STFtÖMBERG elektrometor wordt door 

een betrouwbare tandriem op het 
schroefkompressorblok overgebracht.

Lagere onderhoudskosten.
De F-serie is zo ontworpen, dat het 

onderhoud eenvoudig en snel door u zelf 
kan worden uitgevoerd.

U hoort ze bijna niet.
F-serie kompressoren doen fluisterend 

hun werk en kunnen dus in elke omgeving 
worden opgesteld,

4 L U im y  m m  o i r e i y r o .

De stroomkosten bepalen voor een groot 
deel de gebruikskosten van de 

kompressor. Dankzij het "high efficiency 
konsept springt de F-serie zuinig om met 

energie

De moderne F-serie kompressor heeft 
ongelooflijk weinig ruimte nodiq 

Een vloeroppervlak van s lechts0,6 m is 
af voldoende

Zeevenhooven bv 
Rotterdam, 
Postbus 6114 
Tel. 010-153522 
Roden 
Postbus 18 
Tel. 05908-19405

Alleenvertegenwoordiging van: "SCHERMULY” Distress Signals and line-throwing equipment. 
MCMURDO automatische reddingboei lichten en noodsignalen.
Automatisch opblaasbare reddingvlotten. Lloyds en NSI-keur, internationaal survey-station met 
Lloyds/NSI/U.S.C.G./S.B.G./N.K. en R.I.NA. eert.



É NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorlopig programma van lezingen en evenementen voor het seizoen 1984/1985

HYDRODYNAMISCHE ASPECTEN VAN 
HET SWATH ONTWERP'*
door ir. A. Koops en ir. R. Dallinga van het 
MARIN te Wageningen 
do. 15 nov. '84 Vlissingen.

SHELL TANKERS PRODUKT 
SCHEPEN*"
-  Ontwerp uitgangspunten.
-  Technische systemen en uitrusting 
door: de heer M. A. Busker, Fleetmanager 
en de heer L. P. A. de Winter, Technical 
dept. Shell Tankers B.V. te Rotterdam
di. 20 nov. '84 Groningen (afd. verg.);
wo. 21 nov. '84 Amsterdam;
do. 22 nov. '84 Rotterdam;
do. 18 apr. '85 Vlissingen.

HET VERKEERSBEGELEIDEND 
SYSTEEM VOOR DE HAVEN VAN 
ROTTERDAM
door ir. J. C. M. de Keijser van het Project
bureau Walradar Waterweg te Rotterdam 
di. 11 d e c .'84 Groningen; 
do. 13 dec. '84 Rotterdam

FILMAVOND
vr, 14 dec. '84 Amsterdam

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN 
BRANDSTOFBEHANDELING EN ZEE
WATER VERDAMPERS*
door G. J. Bruinsma, Alfa Laval N.V., Am
stelveen.
do. 13 dec. '84 Vlissingen; 
di. 16 apr. '85 Groningen; 
wo. 17 apr. '85 Amsterdam; 
do. 18 apr. '85 Rotterdam.

NIEUWJAARSRECEPTIES
wo. 2 jan. '85 Groningen 
do. 3 jan. '85 Rotterdam 
vr. 4 jan. '85 Vlissingen

LATEST DEVELOPMENTS 
IN COMBINED STABILIZER AND 
ANTI-HEELING SYSTEMS*
by mr. Horst Halden, Director Intering, 
Hamburg
di. 15 jan. '85 Groningen 
do. 17 jan. '85 Rotterdam

DISCUSSIEAVOND
wo. 16 jan. '85 Amsterdam

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE 
SCHEEPSELEKTRONICA OP DE BRUG 
EN IN DE MACHINEKAMER
door F. van Eeuwen, Manager Radio Hol
land B.V., Rotterdam, 
do. 17 jan. '85 Vlissingen; 
di. 12 leb. '85 Groningen; 
wo. 13 feb. '85 Amsterdam (Alg. Afd. 

Verg);
do. 14 feb. '85 Rotterdam (Afd. Verg),

DE INTRODUCTIE VAN PANTSER- 
SCHEPEN IN NEDERLAND, GEZIEN IN 
TECHNISCH EN HISTORISCH PERS
PECTIEF"
door Dr. Ir. J, M. Dirkzwager, Min. van
Defensie Den Haag
wo. 27 mrt. '85 Amsterdam;
do. 28 mrt. '85 Rotterdam;
di. 14 mei '85 Groningen.

JAARDINER
za. 30 mrt. '85 Amsterdam.

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 Rotterdam worden ge
houden In de Clauszaal van het 
Groothandelsgebouw, Stations
plein 45, aanvang 20.00 uur.
Vooraf gezamenlijk aperitief en 
brood maaltijd in de Rotondezaal, 
aanvang 18.00 uur (Deelname opge
ven tel. 010-762333)

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

Verenigingsnieuws

Verkiezing Hoofdbestuurslid
De heer ing. H. Bitter treedt per 31 decem
ber 1984 af als vertegenwoordiger van de 
afdeling ’Groningen' in het Hoofdbestuur. 
Aangezien de heer Bitter statutair niet her
kiesbaar is, heeft het Hoofdbestuur in over
leg met het Groningse afdelingsbestuur 
voor deze vacature de volgende kandida
ten gesteld: 
no. 1. L. Lussenberg 
no. 2. D. Barkmeijer.
Namen van eventuele tegenkandidaten 
kunnen tot 16 november a s. bij het Hoofd
bestuur worden ingediend.
De stembiljetten zullen eind november aan 
de stemgerechtigde leden worden ver
zonden. P. A. Luikenaar

Alg. secretaris.

Personalia

Ir. J. A. Romson
Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubi
leum van Ups United B.V. te Drunen werd 
de president-directeur de heer ir. J. A. 
Romson benoemd tot Officier in de Orde 
van Oranje Nassau.

Directeur-Generaal Scheepvaart 
en Maritieme Zaken
Tijdens de druk bezochte receptie op 9 
oktober j.l. in de Rolzaal te Den Haag nam 
de heer J. J. Valk afscheid als directeur- 
generaal Scheepvaart en Maritieme zaken 
(DGSM). Tot zijn opvolger werd benoemd 
Dr. J. van Tiel.

NIEUWSBERICHTEN

Tewaterlatingen

Damen Shipyards Bergum B.V.
Op 28 september 1984 is met goed gevolg 
te water gelaten, bouwnummer 4201 van 
Damen Shipyards Bergum B.V. te Bergum, 
bestemd voor D.M.S. te Gorkum.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 47,—  m; 
breedte 12,—  m en holte 3,—  m.
In dit schip worden geïnstalleerd drie Deutz 
hoofdmotoren, type SBA 6 M 816 U met 
een vermogen van 1016 pk bij 1800 omw/- 
min en twee M A N. hulpmotoren type 
D.2566 ME met een vermogen van 290 pk 
bij 1500 omw/min.



Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: 13/3 E +  
Cargo ship Coastal waters.

Offshore

Statoil invests in Netherlands oil field
The Norwegian state-owned oil company, 
Statoil, is to invest about 7.2 million USD in 
the development of the comparatively 
small oil field, Logger, on the Netherlands 
continental shelf. Statoil has a 7.5% owner
ship share in the field which is expected to 
be ready to go on stream in about one 
year's time.
Conoco, which has operator responsibility 
for the field, finally decided to start the 
development project recently -  a develop
ment that will cost an aggregate 100 million 
USD. Logger is estimated to contain re
coverable reserves of oil aggregating two 
million tons. The production wells will be 
drilled simultaneously with the construction 
of the platforms. Statoil also has a 7.5% 
ownership share in the neighbouring Kotter 
field, which is now being developed and 
which is due to go on stream before year’s 
end. The Kotter development project is 
calculated to cost 206 million USD of which 
Statoil is investing 15.7 million USD. 
Conoco is also operator for Kotter, which 
will have one drilling platform as well as one 
combined processing and accommodation 
platform. Kotter is estimated to have re
coverable reserves aggregating 5 million 
tons.
Statoil hopes to win a 60% ownership share 
and operator responsibility for one of the 
blocks included in the fifth round of conces
sions on the Netherlands continental shelf. 
The West German company Veba, and the 
Netherlands DYAS group have also ap
plied for the same block and Statoil has now 
entered into agreement with these two 
companies which will allow Statoil to retain 
60% share and the operator responsibility 
while the two companies take 20% each. 
Statoil has also applied for ownership 
shares in a couple of other blocks included 
in this round where operator responsibility 
may also be awarded. (norinform)

New platform concept for Troll gas field
The offshore concern Norwegian Contrac
tors (NC) has launched a new alternative in 
the battle for a contract for the first produc
tion platform on the North Sea's Troll field. 
The operator for the western sector of Troll, 
Norske Shell, has found the new platform 
concept interesting enough to initiate 
cooperation with Norwegian Contractors 
with a view to putting through a series of 
exhaustive studies of the construction. 
Condeep SF, as the platform concept has 
been named, is a further development of 
NC’s well-tested Condeep design. It con
sists of a foundation of several cells. The 
central cells are extended to a height of

about 200 m above the sea surface, and a 
further four of these are again extended 
above the sea surface to bear the platform 
deck. In order to solve the problems posed 
by the difficult seabed conditions on Troll 
(the water depth is about 340 m and the 
seabed very soft), the platform is equipped 
with a concrete skirt' which will be pressed 
35 m down into the seabed, An important 
part of the remaining work consists of in
vestigating whether or not this operation is 
possible.
The Condeep SF is the fourth platform 
concept which is now being assessed by 
Shell in connection with the first phase of 
the Troll field development. The work on 
this first phase has now progressed so far 
that Shell will be able to start construction 
work as soon as the first contracts for the 
sale of the gas have been signed. The cost 
of developing west Troll is estimated at 5.1 
billion USD (1983 price level), (norinform)

£ 7 Billion investment for the North Sea
The oil industry is likely to spend nearly 
£ 7,700 million on developing fields in the 
proven part of the North Sea over the rest of 
the 1980s, according to the Edinburgh, 
Scotland-based oil stockbroking firm of 
Wood Mackenzie in its latest North Sea 
survey.
These new fields in the central and northern 
North Sea -  where all Britain's main dis
coveries so far have been made-could add 
some 900 million barrels of oil reserves, the 
firm calculates.
The kind of projects that are now close to 
development confirm that the forecast 
second-phase’ of North Sea activity, 
involving smaller discoveries is now well 
under way.

The list of likely development projects 
drawn up by Wood Mackenzie range in size 
from the small Innes discovery with an esti
mated 6,000,000 barrels of reserves and a 
likely capital development cost of £ 30 mil
lion, to the large Sieipner and Troll gas 
fields in the Norwegian sector.
In the British sector, Wood Mackenzie in
cludes Shell's Tern, Eider and Gannet 
fields, BP’s Andrew fields and BritoM's Don 
and Ettrick discoveries as candidates for 
development in the next few years.
The company also suggests that Philips' 
Tiffany field, part of the T-block complex of 
fields which were discovered some five 
years ago, will start producing oil in 1989. 
The largest of the British prospects is the 
Tern field with 165 million barrels of re
serves -  about a tenth of the size of either 
Forties or Brent fields, currently Britain’s 
two largest producing fields. (LPS)

Diversen

Gesloopte tonnage
Nederland behoort tot de top drie van de 
wereld wat betreft het laten slopen van 
koopvaardijtonnage. In 1983 ging 8,07 pet 
van het tonnage van de Nederlandse vloot 
naar de sloper, waarbij ons land onder de 
middelgrote en grote scheepvaartlanden 
alleen werd overtroffen door Cyprus en 
Saoedi Arabië met respectievelijk 19,3 en 
17,6 pet van hun tonnage. Bij de echte 
groten, die uitgedrukt in absolute tonnage 
de ranglijst aanvoeren, komen de meesten 
veel lager uit. Liberia, de nummer een, liet 
4,72 pet van het tonnage slopen en Grie
kenland, de nummer drie 4,3 pet. 
Panama, met 2,397 miljoen bruto register 
ton de op één na grootste leverancier van 
de sloopwerven, kwam daarmee echter 
nog aan een respectabele 6,9 pet, terwijl 
Groot-Brittannië, met 1,057 miljoen brt 
nummer vijf in 1983, daarmee 5,53 pet van 
zijn koopvaardijvloot liet slopen. Japan, 
met 1,248 mln brt nummer vier, komt daar
entegen slechts op 3,06 pet van zijn vloot, 
aldus het jaaroverzicht van Lloyd's Regis
ter of Shipping (Casualty Return).
Het totaal over 1983 van 1310 schepen met 
16,758 miljoen brt was een record en ruim
schoots meer dan het vorige record, dat 
van 13,624 mln brt over 1982. In dat jaar 
betrof het 3,21 pet van de wereld-koop- 
vaardijtonnage, in 1983 3,97 pet. De tan
kers namen het grootste deel voor hun 
rekening met 6 mln brt in de categorie
100.000 -  140.000 GT, 2,78 mln brt in de 
categorie 20.000 -  50.000 GT en 1,54 mln 
brt tussen 50.000 -  en 100.000 GT. Stuk- 
goedschepen in de categorie 7000 -
10.000 GT waren echter ook 'goed' voor 
1,36 mln brt, Ore/Bulk carriers kwamen tot 
1,3 mln brt en Ore/Bulk/Ore carriers op
827.000 brt. (DS. 3-10- 84)

Cursus dieptrekken
Het Metaalinstituut TNO organiseert op 9, 
10, 11, 17, 18, 24 en 25 januari 1985 in 
Apeldoorn een cursus 'Dieptrekken'. Het 
dieptrekken wordt nog veelal uitgevoerd 
op basis van praktijkervaring. Aan het 
proces is echter veel onderzoek gedaan, 
waardoor wel degelijk een goed inzicht 
is ontstaan in de factoren die erop van 
invloed zijn. De cursus benadrukt de sa
menhang tussen het materiaal, de gereed
schappen en de aan te leggen perscondi
ties, en wil zo een beter inzicht verschaffen 
in de mogelijkheden en beperkingen van 
hetdieptrekproces. Dit stelt de deelnemers 
in staat tot een betere procesbeheersing in 
de praktijk.

De cursus is bestemd voor bedrijfsmede- 
werkers belast met (o.a.):
-  het doorlichten en verbeteren van be
staande produktiemethoden,
-  het verrichten van trouble-shooting,
-  het construeren van gereepschappen,



HYDRAULISCHE LIEREN
met maximale trekkracht tot 20.000 kg, 
standaard in zeewaardige uitvoering, 
ingebouwde automatisch werkende rem.

Gearmatic 
hydraulische 
lieren
worden o.a. 
toegepast als
•  hijsiier op 

scheepskranen
•.ankeriieren
•  verhaallieren
•  "self-tensioning" 

lieren

vraag

Gearmatic
documentatie

keuze uit een groot aantal 
trommelafmetingen en 
hydraulische motoren.

voorzien van ’’vrije val” 
constructie.

ANACONDA A
ANACONDA B.V. Afd. Hydrauliek 
Transformatorweg 30,1014 AK Amsterdam 
Tel. (020) 821155, telex11518 anac n!

GEBeko

Bolnes bouwt dieselmotoren in vermogens van 
400-1400 kW (545-1900 pk) bij 600 omw/min 

in lijn en 1400-2800 kW (1900-3800 pk) bij 
600 omw/min met 10-20 cyl in V-vorm.

BOLNES MOTORENFABRIEK BV
2930 AA Krimpen aan de Lek, Postbus 2003, Holland 

tel 01807 -14900. telex 22439

%

For those who demand the best

Nearly 50 years of experience in repairing and 
overhauling of all kind ship’s refrigeration and 
air-conditioning systems.

GEBEKO B.V.
Refrigeration Engineers
25 Kommiezenlaan -  3125 AM Schiedam -  Holland 
Phone: 010 -  150255, Telex 26258

Zelfstandige, solide scheepswerf in het 
noorden des lands, met voldoende lo
pende opdrachten zoekt

Een 
scheepsbouwkundig 
ingenieur

Bij voorkeur in de leeftijd van 40-45 
jaar, mede ter opvolging van de huidi
ge directeur.

Ervaring in een niet te groot bedrijf is 
een vereiste, evenals goede contactu
ele eigenschappen, bereikbaarheid, 
flexibiliteit in de functievervulling en 
loyale inzet.

Brieven met curriculum vitae aan de 
tussenpersoon
PENNING & PARTNERS b.v. 
Organisatie-adviseurs 
Beethovenlaan 17 
3723 JJ BILTHOVEN



IMCO Labels for transportation Dangerous Goods

10 x 10 cm
27 x 27 cm con ta ine rs  
30 x 30 cm tank-lo rries

Printers W yt &  Zonen B.V. -  P ieter de H oochw eg 111 -  3024 BG R otte rdam  
Té léphoné 010 - 76 25 66 — Telex 21403 -  Postbox 268 -  3000 AG R otte rdam



ook voor bijzondere produkten of toepas
singen,
-  werkvoorbereiding,
-  het stellen van gereedschappen op de 
pers.

Tijdens de cursus komen aan de orde:
-  het mechanisch gedrag van materialen 
t.a.v. het dieptrekken; beproevingsme- 
thoden,
-  analyse van het dieptrekproces; vervor
mingen, spanningen; plooihouder- en 
stempelkrachten,
-  maximale dieptrekverhouding, volgtrek- 
ken en eventueel tussengloeien,
-  blenkafmetingen, gereedschapgeome- 
trie,
-  analyse van proces- en produktfouten,
-  perstypen en -eigenschappen
-  bijzondere dieptrekprocessen,
-  additionele bewerkingen voor niet-ron- 
de produkten.

Ruime aandacht wordt besteed aan de 
meest voorkomende praktijkproblemen, 
die tevens aan de hand van demonstraties 
worden toegelicht.
Voor nadere informatie: Metaalinstituut 
TNO, postbus 541, 7300 AM Apeldoorn, 
telefoon (055) 77 33 44.

Shipping markets lack stimulus
Laid-up tonnage volume continued to fall in 
September but ali shipping markets re
mained lethargic, report London shipbrok- 
ers Eggar Forrester. Pacific trading alone 
showed some resilience.
After recent absorption of much new bulk
carrier tonnage, the decline in lay-up im
plies some improvement in the overall ton
nage balance between supply and de
mand. The impact on shipping industry ear
nings has been limited to date, however, 
although the rising dollar has been of some 
benefit.
Continued over-tonnaging in most sectors 
is unlikely to improve shipping earnings in 
the short term. Lack of activity in the sale 
and purchase sector emphasises the posi
tion. Improved performance by the Euro
pean and Japanese economies will be 
needed to ensure continued recovery in 
world trade.

Duitse werfcapaciteit nog met 25 pet 
verminderen
De Duitse scheepsbouwindustrie zal haar 
capaciteit met nog ongeveer 25 procent 
moeten terugbrengen. En ook die vermin
derde capaciteit zal alleen maarte handha
ven zijn, indien de Bondsregering haar 
steun aan de Duitse reders voor langere tijd 
vastlegt. Dit is de mening van Dr. Norbert 
Henke, bestuursvoorzitter van de werf Bre
mer Vulkan, die de Bondsregering er na
drukkelijk voor waarschuwt de steun aan 
de Duitse zeescheepvaart niet te vermin
deren, aangezien de Duitse scheepsbouw 
dan zeer spoedig zal worden gekilled’ door

de Oostaziatische werven, die nu reeds 80 
procent van de wereldscheepsbouw voor 
hun rekening nemen.

DS 26-9- 84

Expertise- en Ingenieursbureau 
J. G. F, Coolegem B.V. verhuisd
Het expertise- en ingenieursbureau J. G. F. 
Coolegem B V. is verhuisd naar Westha- 
venkade 86 in Vlaardingen. Het postadres 
is Postbus 243, 3130 AE Vlaardingen, Het 
telefoonnummer is ongewijzigd 010- 
353926.

Scheepvaart- en Expertisebureau 
A. Schuur & Zoon B.V. verhuisd
Op 15 oktober j.t. is het scheepvaart- en 
expertisebureau A. Schuur & Zoon B.V. te 
Waddinxveen verhuisd naar de Stations
straat 36, aldaar. Het postadres Postbus 
40,2740 AA Waddinxveen en het telefoon
nummer 01828-18555 blijven ongewijzigd.

I.C.E.M. Integratie van CAD en CAM
Door Control Data te Rijswijk werden on
langs een aantal voorlichtingsdagen geor
ganiseerd waarbij ingegaan werd op Inte- 
grated Computer Aided Engineering and 
Manufacturing (ICEM). Op de eerste dag 
werd daarbij vooral aandacht geschonken 
aan die CAD/CAM programma's waarmee 
driedimensionale voorwerpen kunnen 
worden ontworpen en waarmee werkteke
ningen met een twee- en driedimensionale 
weergave kunnen worden vervaardigd. 
Daarbij zijn aanvullende programma's ont
wikkeld die banden benodigd voor de nu
merieke besturing van bewerkingsmachi- 
nes kunnen vervaardigen. Daarbij kan van 
tevoren op een beeldscherm nagegaan 
worden of het snijgereedschap wel op de 
juiste wijze in aanraking met het werkstuk 
komt. Het systeem kan uitgebreid worden 
van één tot en met veertig werkstations met 
behulp van het Cyber 180-800 Computer
systeem.

NIVE en Sven organiseren cursusdag 
over energiemanagement
Tijd is een kostbare zaak voor de onderne
mer. Ook energie is, als gevolg van de 
stijging van de tarieven de laatste jaren, 
een steeds kostbaarder zaak geworden, 
Indringende en praktische kennisover
dracht op managementniveau over ener
giebesparing en energiebeheer kan, indien 
in een kort tijdsbestek gebracht, ertoe bij
dragen de kosten van tijd en energie be
perkt te houden. Voor de Nederlandse Ver
eniging voor Management NIVE was dit 
aanleiding om, in nauwe samenwerking 
met de Stichting Voorlichting Energiebe
sparing Nederland (Sven), een ééndaagse 
cursus Energiemanagement op te zetten. 
De inhoud van de cursusdag over energie
management is afgestemd op de directies 
en naaste medewerkers van middelgrote 
en kleine industriële bedrijven. Behalve de 
beleidsmatige benadering van het energie

vraagstuk in de onderneming komt een 
daarop gebaseerde planmatige aanpak 
van energiebeheersing en -besparing uit
voerig aan de orde. De cursus is sterk op de 
praktijk gericht; zo worden de deelnemers 
in de gelegenheid gesteld een voor de ei
gen situatie geldend energiemanagement- 
plan op te stellen. De docenten zijn vanuit 
hun werkterrein actief betrokken bij projec
ten op het gebied van energiebesparing 
binnen bedrijven en instellingen. Project
leider van de cursus is ir. P. W. Pfeiffer, 
energiecoördinator van Akzo N.V. te 
Arnhem.
De cursusdag Energiemanagement wordt 
op donderdag 8 november a.s. te Utrecht in 
het Beatrixgebouw (Croeselaan) gehou
den. De kosten bedragen ƒ 650,—  (inclu
sief cursusmap en lunch). De aanvang is 
om 09.30 uur. Bij NIVE (Van Alkemadelaan 
70, 2597 AW Den Haag, telefoon 070- 
264341) en bij Sven (Postbus 503, 7300 
AM Apeldoorn, telefoon 055-410141) kun
nen verdere inlichtingen over de cursusdag 
Energiemanagement worden verkregen, 
Inschrijvingen alleen bij NIVE.

Scheepsbouw in Korea en China
De recente groei van de orderontvangst 
door de Koreaanse scheepsbouw wordt 
door de hele wereld met grote belangstel
ling gevolgd, en het is mogelijk dat de om
vang van de door Korea geboekte orders 
die van Japan zal overtreffen, Korea heeft 
echter met een aantal problemen te 
kampen.
In de eerste plaats heeft het land een enor
me schuldenlast (ongeveer 42 mld dollar in 
1983) in vergelijking met het totale inkomen 
uit de export (in ’83 zo'n 23 mld dollar). Het 
niveau van de nationale besparingen ligt 
niet erg hoog en het is daarom moeilijk om 
fondsen te betrekken van de thuismarkt. 
Bovendien is het accent in Korea verscho
ven naar topindustrieën, zoals de elektroni- 
ca-industrie, De financiële steun van de 
regering aan de scheepsbouw is dienten
gevolge relatief verminderd.
Om de scheepsbouwindustrie volledig te 
kunnen ontwikkelen, moet het land kunnen 
beschikken over een zich gelijktijdig ont
wikkelende toeleveringsindustrie. Maar de 
huidige Koreaanse scheepsbouw is niet 
erg veelzijdig en er zijn grote verschillen in 
het technische niveau van de scheeps
bouw enerzijds en de toeleveringsindus- 
trieën (motoren, schroeven, elektro-nauti- 
sche instrumenten, enz.) anderzijds. Daar
om moet het land voor een groot deel op de 
import terugvallen.
Ten derde is er het lage loonniveau, de 
sterkste factor van de Koreaanse econo
mie. Maar met de verhoging van het wel
vaartspeil zullen de loonkosten onvermij
delijk stijgen, een ontwikkeling die zich in 
vele landen heeft voorgedaan.
Over de geografische condities kan ten
slotte opgemerkt worden dat het land maar 
weinig voor de scheepsbouw geschikte ha



vens telt. De conclusie kan daarom getrok
ken worden dat, zelfs al zou de Koreaanse 
scheepsbouw de Japanse naar de kroon 
steken, dat niet zal gebeuren binnen een 
periode van vijf lot tien jaar, maar dat dit 
veel langer zal duren.

In Japan is maar weinig bekend over de 
Chinese scheepsbouw, al geloven sommi
gen dat die in de eerste plaats ontwikkeld 
zal worden als een middel om het techni
sche niveau van de industrie in het alge
meen op te schroeven. Hierbij enkele over
wegingen waarom het volgens het Japan
se inzicht voor China moeilijk is om te con
curreren met de Westeuropese scheeps- 
bouwnaties en Korea.
Tot voor kort was China doortrokken van de 
ideeën van de Culturele Revolutie, maar nu 
lijkt het zijn richting totaal veranderd te 
hebben. Volgens de Japanse pers kan een 
gezonde economie zich niet volledig ont
wikkelen onder een regime waar elke suc
cesvolle leider zulke veranderingen tot 
stand kan brengen in de economische rich
ting van het land.
In de huidige situatie stelt de Chinese rege
ring de hoeveelheden grondstoffen voor de 
scheepsbouw vast. Dit maakt de concur
rentie met andere landen moeilijk, aange
zien de produktiecapaciteit afhankelijk is 
van de beschikbaarheid van de grond
stoffen.

In de derde plaats is het hoofdstuk 'onder
houd en reparatie' een probleem voor de 
Chinezen, zo is de Japanse visie. Het is de 
vraag of China voor voldoende service- 
personeel kan zorgen dat nauw contact 
heeft met de buitenwereld, aangezien het 
regime waaronder ze moeten werken bang 
is voor de import van buitenlandse ideolo
gieën. Verder is China een enorme natie, 
die zich snel tracht te ontwikkelen en er zijn 
daarom een groot aantal andere indus
trieën die veel aandacht vereisen, De Chi
nezen kunnen daarom niet zoveel energie 
steken in de ontwikkeling van hun scheeps
bouw, zoals Korea dat op dit moment doet.

Tenslotte is er het capaciteitsprobleem. De 
Chinese plannen voorzien in een uitbrei
ding van de koopvaardijvloot tot 30 mln dwt 
en van de scheepsbouw-capaciteit tot 4 
mln dwt per jaar. Echter, in de komende 
vijftien jaar zal de bestaande 12 mln dwt 
vervangen moeten worden, zodat China in 
feite de totale 30 mln dwt moeten bouwen. 
Daaruit volgt dat de jaarlijkse gemiddelde 
binnenlandse vraag voor nieuwe schepen 
zo'n twee mln dwt bedraagt. Aangezien het 
land ook coasters, dienstschepen, sleep
boten, boorplatforms, etc., zal moeten bou
wen, zal het waarschijnlijk net in staat zijn 
om tegemoet te komen aan de nationale 
behoeften en zal er geen ruimte overschie
ten om schepen voor de export te bouwen.

DS 6-10-84

Scheepsbouw biedt aan 2400 mensen 
werk in Groningen
De scheepsbouw biedt in de provincie Gro
ningen aan ruim 2400 mensen werk. Naast 
de 1350 mensen die bij de werven werken 
zijn er nog eens 1050 in de provincie, die via 
toelevering werk voor de scheepsbouwin- 
dustrie verrichten. Uit een onderzoek van 
studenten van de Rijksuniversiteit in Gro
ningen, die een stage-opdracht vervulden, 
blijkt overigens dat er in totaal 4000 men
sen direct en indirect bij de scheepsbouw 
betrokken zijn. Het rapport over de werkge
legenheidseffecten werd gemaakt in op
dracht van de Kamer van Koophandel in 
Veendam.

NvhN 10-10-’84

Het Nationaal Instituut voor Scheep
vaart en Scheepsbouw
In het jaarverslag over 1983 van deze vere
niging, die sinds eind 1978 niet meer over 
een eigen (museum)gebouw beschikt, 
wordt gezegd, dat het NISS in het in aan
bouw zijnde Scheepvaart- en Havenmu
seum te Rotterdam weer over faciliteiten 
zal gaan beschikken. Royale financiële 
steun werd gegeven aan diverse stichtin
gen en verenigingen in het maritieme vlak, 
onder meer aan de Stichting Algemene 
Maritieme Voorlichting en het Maritiem Mu
seum 'Prins Hendrik’. Het aantal gewone 
(bedrijfs-)leden bedroeg in het verslagjaar 
33, terwijl de vereniging 45 individuele le
den telde.

Scheepsbouw en haven in Bremen krij
gen 120 mln
De stadsregering van Bremen heeft voor 
de komende drie jaar DM 120 mln opzij 
gezet voor versterking van scheepsbouw, 
en haven.
DM 50 mln is bestemd voor de herstructu
rering van de scheepsbouw, voornamelijk 
de fusie tussen AG Weser en de Hapag- 
Lloyd werf en de stuiting van AG Weser's 
oude werf in Bremen. Een verdere DM 20 
mln is de komende driejaar bedoeld om de 
export van Bremens scheepsbouw te be
vorderen. Ook investeert de stadstaat DM 
50 mln in de bouw van een goederendistri
butiecentrum.

DS 16-10-84

Scheepsbouwprogramma van Indo
nesië
Volgens de huidige planning van de Indo
nesische regering moeten in het lopende 
vijfjarenplan tachtig nieuwe vrachtschepen 
van 1000 tot 3000 dwt in eigen land ge
bouwd worden. Het gaat hierbij voor het 
grootste deel om vervangingen van sche
pen die in verband met het lopende sloop
programma uit de vaart genomen zullen 
worden.
Naar pas nu officieel bekend is gemaakt, 
moesten alle schepen van dertig jaar en 
ouder vanaf mei dit jaar worden opgelegd. 
Vanaf begin volgend jaar zullen schepen

die ouder zijn dan 25 jaar geleidelijk volgen. 
De Indonesische werven kunnen tegen
woordig schepen bouwen in de klassen 
van 1000, 2000 en 3000 dwt.
In verband met het saneringsprogramma 
zijn er talrijke offertes binnengekomen uit 
West-Europa, Japan en Korea. Aan de In
donesische rederijen is te verstaan gege
ven aanbiedingen uit het buitenland voor 
vervangende tonnage te negeren. De be
nodigde schepen moeten volgens een be
kendmaking van het ministerie van verkeer 
en industrie in eigen land gebouwd worden.

Enkele werven zijn sinds kort in staat om 
vrachtschepen tot 7000 dwt te bouwen, 
waarvan PT Pal (Surabaya), PT Dok Priok 
en PT Pelita Bahari in Tanjung Priok/Jakar- 
ta de voornaamste zijn. Naast de tachtig 
genoemde schepen wil Indonesië nog 
eens ongeveer 250 kleinere schepen in 
dienst nemen, Eén en ander blijkt uit het 
Indonesische scheepsbouwprogramma 
dat onlangs in Djakarta werd gepresen
teerd.

DS 17-10-’84

Voortgangsrapport Oosterschelde- 
werken
In de eerste helft van dit jaar zijn grote 
vorderingen gemaakt met de uitvoering 
van de Oosterscheldewerken. Alle funde- 
ringsmatten voor de stormvloedkering zijn 
nu gelegd en alle pijlers geplaatst; met het 
aanbrengen van de schuiven en bewe
gingswezen werd eind augustus begon
nen. Op het ogenblik is men volop bezig 
met het opstorten van de drempel. Dit blijkt 
uit het zestiende voortgangsrapport dat mi
nister Smit-Kroes van Verkeer en Water
staat heeft gepresenteerd en dat door de 
ministerraad is goedgekeurd.
De onderdelen van het Oosterscheldepro- 
ject buiten de stormvloedkering, zoals de 
uitvoering van de Philipsdam en de Oester- 
dam, het graven en verbreden van kana
len, liggen meer in de ervaringssfeer van de 
traditionele waterbouw. Op deze onderde
len doen zich dan ook weinig tegenvallers 
voor. De Krammersluizen in de Philipsdam 
zijn nu in de afbouwfase. Het werkeiland 
wordt opgeruimd. In de ongeveer tien jaar 
dat men met de Oosterscheldewerken be
zig is, is er 5,5 miljard gulden aan uitgege
ven. berekend naar de jaren waarin het is 
besteed. Volgens de huidige raming moet 
nog zo'n 2 miljard gulden voor het hele 
Oosterscheldeproject worden uitgegeven, 
waarvan voor 1,3 miljard aan verplichtin
gen is aangegaan.
Daarmee kost het hele project volgens de 
raming van nu ongeveer 9 procent meer 
dan in 1976 was geraamd, de inflatie daarin 
niet meegerekend.



Van der Giessen-de Noord N. V. is een industriële 
onderneming met vijf werkmaatschappijen, verdeeld over 
drie geografische lokaties en met een totaal 
personeelsbestand van ongeveer 2200 mensen.

Op de lokatie te Krimpen aan den IJssel worden 
middelgrote zeegaande schepen met een draagvermogen 
van maximaal 80.000 ton gebouwd. Dit bedrijf beschikt over 
een tekenkamer, waar zo’n 100 mensen werkzaam zijn. 
Voor deze afdeling wordt op korte termijn gezocht een 
ervaren

projektleider 
instrumentatie - 
inbedrijfsteller (m/v)
De gezochte funktionaris is verantwoordelijk voor het 
ontwerpen en produktiegereed maken van de 
instrumentatie van voortstuwingsinstallaties. Daarnaast zal 
hij -  indien nodig -  assisteren bij het i nbedrijfstetlen 
alsmede bij het proefvaren.
Voor het vervullen van deze funktie zoeken wij een 
scheepswerktuigkundige op C-niveau of een H .T.S.’er 
werktuigbouw, die bovendien over een praktische 
instrumentatiekennis beschikt.

Voor meer informatie over deze funktie kunt u telefonisch, 
onder nr. 010-110460, kontakt opnemen met de heer 
Ir. W. Stout, hoofd tekenkamer.

Schriftelijke sollicitaties dienen te worden gericht 
aan de afdeling personeelszaken, Postbus 1,
2920 AA Krimpen aan den IJssel.

van der Giessen-de Noord N.V. 
Krimpen aan den IJssel
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