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Here's the simple solution.Troubled by fuel separation?
■ ■ ■ ■ n e t ' '  I

Veel te veel schepen werken met slecht 
afgestelde zware brandstofolie-separato- 
ren en veroorzaken daardoor onnodige pro
blemen voor de bemanning en schade aan 
kostbare motoren. Voor de werktuigkun
dige betekent dit vaak het ene alarm na het 
andere. Nuechter, bestaat er een eenvoudi
ge oplossing van Alfa-Laval, waarmee een 
slecht aangepaste separator voorgoed tot 
het verleden behoort. Het is een uniek 
separatiesysteem ’Alcap’ genaamd. De Al- 
cap heeft geen soortelijk gewichtringen.

Deze zijn vervangen door een enkele ’flow 
control’ ring (boven afgebeeld) welke nooit 
hoeft te worden vervangen. Toegepaste 
elektronica, in de vorm van een micropro
cessor en een uiterst accurate ’water trans
ducer’ , zorgen ervoor dat de Alcap separa
tor continu een optimale reiniging hand
haaft. Deze technische doorbraak betekent 
dat voor het eerst zware brandstoffen met 
een dichtheid van maximaal 1010 kg/m3 bij

15°C efficiënt kunnen worden gereinigd. 
U kunt hiervan dus profiteren door een 
goedkopere, zwaardere brandstof te bun
keren met minder door brandstof veroor
zaakte problemen en besparingen op kost
bare manuren. Minder slijtage aan de mo
tor kan het aantal op voorraad benodigde 
reservedelen verminderen, zodat het hier
voor benodigde kapitaal kan worden geher
investeerd in plaats van renteloos aan boord 
van een schip te liggen. Bovendien, door
dat Alcap een geheel geautomatiseerd pro
ces is, is toezicht volledig overbodig, en 
behoeven goed opgeleide bemanningsle
den geen tijd meer te verspillen met het 
maken van aanpassingen voor de dicht
heid, viscositeit en andere factoren van de 
zware brandstofolie. Door de veranderen
de kwaliteit van brandstofolie is Alcap niet 
alleen voor nieuwe schepen van vitaal be
lang, ook op bestaande schepen is vervan
ging door Alcap het overwegen meer dan 
waard.
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Bolidt decks 
can weather a sea 
of troubles.

They need to. After all, the condi
tions at sea can only be 
described as extreme. Fierce 
sun, bad weather and the action 
of water, oils and salt. And then 
the way they are used: trans
porting heavy cargo, point 
loads, braking loads, sheer 
loads and tensile strain. All these 
factors don’t make it easy for a 
deck. Bolidt has developed 
deck coatings which are résis
tent to all such attacks.
The floors are impact- and 
weather resistant and therefore 
long-lasting. They are insen
sitive to chemicals. Their com
position, rigidity, thickness, 
hardness and surface finish, as 
well as the colour are all specifi
cally designed for their function 
and load. With all these proper
ties Bolidt deck coatings are

perfectly suited to modern ship
building. Bolidt deck coatings 
are used both upper and lower 
decks. On passenger liners, 
container vessels, Ro-Ro ships, 
ships, ferries, pilot vessels and 
naval vessels. And on offshore 
platforms and as a finish for heli
copter decks.
In addition to its range of 
synthetic deck coatings which 
meet international IMO 
standards, Bolidt also supplies 
products and systems for 
deck reinforcement, grouting, 
fixing, ships putties, synthetic 
frames, coatings, rumble

reducing compounds and 
Bolidt Cable Sure. For further 
information about the 
applications of Bolidt 
please contact us.

E 3 0 L I
Edisonweg 14 
P.O. Box 55
2950 AB Alblasserdam 
Holland
Phone: 1859-13444 
Telex: 29392 boli nl
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GROEI LIJNVRACHTVERVOER EN 
HOGE DOLLARKOERS BRACHTEN 
NEDLLOYD IN 1984 GROOT GEWIN
De Koninklijke Nedlloyd Groep in Rotter
dam kan met voldoening terugzien op het 
boekjaar 1984. In dit jaar een nettowinst 
gemaaktvan ƒ 155,4 miljoen. Deze gunsti
ge ontwikkeling komt op duidelijke wijze 
naar voren als men de winst van 1984 
plaatst tegenover het verlies van ƒ 94,4 
miljoen in 1983, een verschil van nagenoeg 
een kwart miljard gulden. De totale omzet 
van vervoers- en andere activiteiten steeg 
van ƒ 4470 miljoen in 1983 tot ƒ 4896 mil
joen in 1985.
Het was de lijnvaartsector- scheepvaart is 
nog altijd verreweg de belangrijkste activi
teit van de Groep -  die in hoofdzaak voor 
deze grote sprong van verlies naar winst 
heeft gezorgd. Deze gunstige gang van 
zaken werd door een drietal aspecten in de 
hand gewerkt: het groeiende aanbod van 
lading, de enorm hoge koers van de dollar 
en het nieuwe organisatiepatroon dat een 
verbetering van de efficiency tot gevolg 
heeft gehad.
Bij Nedlloyd Bulk -  overzees vervoer van 
droge en natte bulklading -  bleef de gang 
van zaken echter onverminderd slecht, zo
dat de resultaten in deze sector onbevredi
gend waren. Niettemin manifesteerde zich 
hier een wat gunstiger ontwikkeling met 
betrekking tot de resultaten van de droge- 
ladingvloot. Naast de invloed van de gun
stige dollarkoers was onder meer een ver
dere rationalisering van de bedrijfsvoering 
daarvan de oorzaak. Ook grotere aandacht 
voor contractvervoeren en versterking van 
het marketing-apparaat speelde daarbij 
een rol. Deze koerswijziging heeft zich 
reeds gerealiseerd in een ertscontract met 
Hoogovens en de aankoop van een bulk
carrier van 130.000 ton. De tankermarkt 
was gedurende het gehele jaar zwak. De 
grote overcapaciteit aan tonnage is hiervan 
de voornaamste oorzaak.
Bij Mammoet Transport -  de zware-la- 
dingsector van de Nedlloyd Groep -  ziet 
men evenals in de bulksector een groot 
overschot aan scheepsruimte, zodat in 
1984 gewerkt moest worden in een markt
situatie, die als gevolg van een naijlen op de 
economische recessie weinig perspectief

te bieden had op een lonend resultaat. 
Voorlopig valt daarin geen verbetering te 
verwachten. Wel wordt echter de hoop ge
koesterd, dat de oktober vorig jaar tot stand 
gekomen poolovereenkomst met Sloman 
Neptun en Project Carriers betere resulta
ten tot gevolg zal hebben. In verband met 
het feit, dat de investeringen in de industrië
le sector pas nü weer wat op gang beginnen 
te komen, zal de markt in 1985 ook voor 
zware overzeese transporten nog slecht 
zijn.
De produktie van Noordzee-olie leverde 
ook in 1984 een belangrijke bijdrage aan de 
groepswinst. Na het topjaar 1984 neemt zij 
echter snel af, zodat als gevolg daarvan de 
Noordzeevelden waarin de Nedlloyd 
Groep belangen heeft in 1985 met een 
belangrijk lager resultaat voor de dag zal 
komen.
Twee lange termijncontracten zijn er de 
oorzaak van dat de resultaten van Neddrill 
-  de exploitatie van boorschepen -  on
danks de ongunstige marktsituatie accep
tabel waren, Eén van deze contracten is 
thans echter beëindigd, maar er bestaat 
hoop dat de tarieven voor de verhuur van
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deze schepen zich langzaam zullen verbe
teren.
De overige activiteiten van de Groep -  on
der havenbedrijven, gespecialiseerd ver
voer, luchtvaart, deelnemingen -  leverden 
in het afgelopen jaar opnieuw een redelijke 
bijdrage aan het groepsresultaat.
Ook voor 1985 geldt, dat de uiteindelijke 
resultaten in zeer belangrijke mate bepaald 
worden door de gang van zaken in de lijn
vrachtvaart en in de daarmee verwante 
bedrijven. Naast de omvang van de goede
renstromen in de vaargebieden van Ned- 
lloyd Lijnen zal de dollarkoers invloed heb
ben op de resultaten van dit bedrijf. De raad 
van bestuur van de groep is van mening, 
dat de capaciteitsvergroting op de belang
rijke vaarroutes stellig consequenties zal 
hebben op de in 1985 te behalen resulta
ten. Deze zullen dan ook, naar verwacht 
wordt, niet het niveau van 1984 kunnen 
halen. Ook hier speelt dus de 'over-tonna- 
ging’ een rol, een kwaal die ook de droge 
bulkvaart en de tankervaart teistert en 
waarvoor tot dusver nog geen passende 
therapie is ontdekt.
In 1984 beliepen de betalingen op investe
ringen een bedrag van ƒ 527 miljoen tegen 
resp. ƒ 802 en ƒ 713 miljoen in 1982 en 
1983. Van deze investeringen had in 1984 
ƒ 306 miljoen betrekking op nieuwbouw 
zeeschepen (inclusief booreenheden) ver
geleken m et/ 534 miljoen in 1983 en ƒ 513 
miljoen In 1982. Het is duidelijk dat de 
investeringen in nieuwbouw op hun retour 
zijn. Nieuw opgeleverd in 1984 werden 
twee containerschepen, een heavy lift 
schip, twee chemicaliöntankers en een 
korte handelsvaart schip. Gekocht resp. 
besteld werden een semi-submersible dril- 
ling rig en een veerboot voor de Noordzee 
Veerdiensten. Dit schip werd, zoals be
kend aan Van der Giessen- De Noord in 
opdracht gegeven, die de order echter in 
het voorjaar van 1985 aan de opdrachtge
vers teruggaf, omdat de overheid niet be
reid bleek de werf het subsidiebedrag te 
geven waarom gevraagd was. Een trieste 
zaak. Het schip wordt nu in Japan ge
bouwd. De scheepsbouwsubsidie is wat

betreft de overheid nu in een stadium geko
men waarin men zich werkelijk moet gaan 
afvragen of het de opzet van Den Haag is 
deze industrie definitief de nek om te draai
en, want na 1986 zal geen financiële steun 
meer worden verleend.
Het gunstige jaarverslag van de Nedlloyd 
Groep geeft aanleiding tot enkele algeme
ne kanttekeningen, omdat men ten onrech
te zou kunnen gaan veronderstellen dat in 
de zeescheepvaart de bomen thans weer 
tot in de hemel beginnen te groeien. Niets is 
echter minder waar. De algemene situatie 
in de scheepvaart blijft onbevredigend en 
depressief. De voornaamste oorzaak daar
van ligt onveranderd bij de grote overcapa
citeit aan scheepsruimte in alle sectoren 
van het rederijbedrijf. Dit is de structurele 
oorzaak van de slechte vrachtenmarkt. 
Een overvloedig aanbod van tonnage 
houdt de vrachten op een laag niveau, tè 
laag om voldoende rendement te kunnen 
opleveren. Er zit dus geen lonend emplooi 
in. Daar komt nog bij, dat de nog altijd 
aarzelende conjunctuur evenmin mee
werkt om de komst van een betere gang 
van zaken te bespoedigen door een groter 
aanbod van lading. Zo bevindt de zee
scheepvaart zich dus nog steeds in een 
periode waarin structurele en conjuncture
le factoren haar lot bepalen.
In april is de opgelegde tonnage met ruim 
een miljoen dwt afgenomen, als gevolg 
waarvan de w egens gebrek aan emplooi 
opgelegde scheepsruimte ultimo april na
genoeg 63 miljoen ton bedroeg. Het aantal 
opgelegde schepen beliep 1280 tegen 
1312 van ruim 64 miljoen ton eind maart. In 
de tankersector was de daling van de opge
legde tonnage het sterkst, waardoor deze 
zakte tot 52,50 miljoen ton verdeeld over 
333 schepen, waarvan 85 pet groter is dan
200.000 ton.
In de sector droge lading waren eind april 
opgelegd 947 eenheden van totaal 10,3 
miljoen ton, ongeveer een half miljoen ton 
minder dan eind maart. Hierbij inbegrepen 
zijn zo'n 160 bulkcarriers van gezamenlijk 
rond vijf miljoen ton. Men kan niet stellen 
dat de afneming van opgelegde tonnage in

een snel tempo plaatsvindt. De nog bijna 63 
miljoen ton die thans opgelegd is blijft dan 
ook als een dreiging boven de vrachten
markt hangen. Dit betekent dat de vooruit
zichten op een verbetering van de algeme
ne situatie niet bepaald hoopvol zijn. De 
scheepvaarlwereld zal nog lang met dit 
probleem opgescheept blijven, tenzij het 
conjunctuurverloop een dermate gunstige 
wending zou nemen dat er een overvloed 
van lading op de markt zou komen. Dit lijkt 
er echter niet in te zitten.
Uit een recent rapport van Drewry Shipping 
Consultants in Londen komt naar voren -  
wij hebben daar reeds meerdere malen de 
nadruk op gelegd-dat het een onweerleg
baar feit is, dat enige verbetering van de 
volkomen uit zijn balans geraakte vrach
tenmarkt alleen mogelijk zal zijn door en 
afhankelijk van de mate waarin tonnage zal 
worden gesloopt, daar geen werkelijke op
leving van de economie en dus een con- 
junctuurverbetering in zicht is. Bemoedi
gend is echter wel het feit dat de schrootprij
zen lijken aan te trekken en dat dit het 
slopen aantrekkelijker maakt. Voor de re
ders dus een stimulans om eerder tot slo
pen over te gaan.
In het licht van de onophoudelijke toevloed 
van nieuwe scheepsruimte zou dit volgens 
Drewry tevens een stimulans kunnen zijn 
over te gaan tot de sloop van droge bulkcar
riers in de klasse 35.000/50.000 ton die 20 
jaar en ouder zijn, in totaa l zo ’n 11 m iljoen 
ton. Zouden echter de reders hun verzet 
tegen het afstoten van verouderde tonnage 
volhouden, dan zullen volgens Drewry de 
problemen in verband met de overcapaci
teit, en als consequentie daarvan de te lage 
vrachten, alleen nog maar ernstiger wor
den. Het rapport meent dat de genoemde 
elf miljoen ton in vijf jaar kunnen worden 
gesloopt.
Opmerkelijk is dat in april een aantal 
VLCC’s werden opgelegd en ook een aan
tal van dit type opnieuw in de vaart werd 
gebracht en op hun laatste reis naar Tai
wan gingen. Al met al blijft het een onver
kwikkelijke situatie.
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Nieuwbouw? Reparatie? 
Renovatie? Lagersmit zorgt voor 
het complete pakket tussen motor en 
schroei' Assen, druklagers, 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 
meer 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 schroef
askokers, verbindingslagers, hoofdla- 
gers, steunlagers enz. Snelle oplossing

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

Meer 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 AA Kinder
dijk, Holland. Telefoon (oio) 1176 00. 
Telex 28085.
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Goed bekeken verdient uw G.M. Detroit Diesel Motor

...de zorg van het Detroit Diesel Allison service team...
•  Door de fabriek getrainde technici.
•  Gespecialiseerde apparatuur en gereed

schappen.
•  Uitgebreide voorraad van originele 

onderdelen.

•  Vervangingsmotoren en ruiltransmissies.
•  Test-en beproevings faciliteiten.
•  24-uur service.
•  Service dealers door het gehele land.

DISTRIBUTOR

Roodenburg b.v.
Merwedestraat 86 Postbus 108 3300 AC Dordrecht. Tel: 078-130444 Telex: 29132 NL.



Beproeving van een aluminium reddingsboot
Hoog boven de daken van de fabrieksge
bouwen van VERHOEF en de huizen aan 
de Aalsmeerderdijk staat een nieuw type 
lanceerbare reddingsboot opgesteld, die in 
duikvlucht (vrije val) gelanceerd kan wor
den. Door middel van dit revolutionaire lan- 
ceersysteem kan de bemanning, in geval 
van nood, binnen enkele seconden het 
schip of boorplatform op veilige wijze ver
laten.
Dit 'Vrije-Val Lanceersysteem' wordt door 
insiders beschouwd als de veiligste en 
snelste manier. Het wijkt geheel af van het 
tot nu toe gebruikelijke systeem, waarbij de 
reddingsboot, hangend aan twee draden, 
via davits te water gelaten werd. Vooral bij 
ruwe zee is een dergelijke handeling niet 
eenvoudig en zeker niet zonder gevaren. 
Bij het nieuwe systeem wordt de reddings
boot vanaf het achterschip in vrije val ge
lanceerd. Een dergelijke positie is een 
groot voordeel, vooral omdat bij de moder
ne schepen de verblijven van de beman
ning geheel achter op het schip worden 
geplaatst. Hierdoor is er voor de reddings
boten meestal geen geschikte plaats meer, 
willen de boten niet in de gevaarlijke zone 
van de scheepsschroef komen. Door mid
del van het vrije-val lanceersysteem is na 
de lancering de boot direct al tientallen 
meters van het schip verwijderd. 
Uitgebreide proeven met computer-regi- 
straties hebben bewezen dat er voor de 
opvarenden, zodra zij plaatsgenomen heb
ben in de vrije-val reddingsboot, geen en
kel gevaar aan deze snelle lancering is 
verbonden. De inzittenden van de red
dingsboot nemen plaats op speciaal ge
construeerde stoelen, welke voorzien zijn 
van veiligheidsgordels voor hoofd en 
lichaam.
Deze nieuwe aluminium reddingsboot is 
voorzien van een speciale sproei- en zuur- 
stofinstallatie, waardoor het geheel in staat 
is om -  zonder gevaar -  op volle snelheid 
door een brandende vuurzee te varen van 
±  1,5 km. Het een en ander is onlangs door 
middel van een imponerende brandproef 
aangetoond, waarbij gebruik gemaakt 
werd van ±  4.000 liter kerosine.
Voorts is de boot zelfs onder de meest 
extreme omstandigheden zelfrichtend. 
Ook al zouden b.v. door een explosie de 
ramen en luiken van de boot beschadigd of 
verdwenen zijn, en de boot vol water lopen, 
dan blijft het zelfrichtende vermogen toch 
gehandhaafd.

Belangrijke voordelen van de nieuwe 
aluminium vrije-val reddingsboot type 
M-FL15F en FL40F

•  Zelfrichtend onder alle omstandighe
den, zelfs vol met water en personen aan 
boord.

•  Excellente bootsvorm welke een soepe
le lancering mogelijk maakt, dus een lage 
G-factor.
•  Comfortabele zitplaatsen, in een me
disch verantwoorde zitvorm. De stoelen 
zijn voorzien van 4-punts veiligheidsgor
dels en een 2-punts hoofdband.
Zeer goede manoeuvreerbaarheid, de 
boot is zowel vooruit als achteruit perfect te 
besturen door een speciaal straalbuis-vei- 
ligheidsroer.
•  Geschikt als rescue boot, of man-over- 
boord-boot.
•  Ruim achterdek, met zwemtrap aan de 
achterspiegel.
•  Goed begaanbare gangboorden,
•  Stuurcabine met zicht naar alle kanten.
•  Voorzien van royale toegangsdeur, en 
een noodvluchtluik in het voorschip, dat 
tevens dient voor aanpikken van de hijs
haken.
•  Voor tankschepen zijn deze boten voor
zien van een in een brandproef uitgepro
beerde sprinkler installatie. Internationaal 
beproefd en goedkeurd.
•  Een luchtvoorzieningsinstallatie, die bij 
brand voor voldoende lucht zorgt voor de 
inzittenden en de motor.

•  De boot is gebouwd van de beste geano- 
diseerde aluminium legeringen, en is ge
construeerd met langs- en dwarsspanten, 
en heeft een zeer lange levensduur van 30 
jaar of meer. Dit is in de praktijk bewezen.
•  Deze reddingsboot kan niet stuk slaan of 
versplinteren bij stranding op de rotsen.
•  De reddingsboot is, waar mogelijk, vol
gespoten met polyurethaan schuim ter ver
groting van het drijfvermogen en ter verste
viging van de constructie,
•  De lancering van de boot gebeurt met 
een handbeweging door het ontkoppelen 
van de hydraulische zekerheids-grendel 
en is te water in één è twee seconden.
•  De boot-lanceerinrichting en de kraan 
worden door Verhoef compleet bedrijfs
klaar geleverd, voorzien van een goedkeu
ring van de Nederlandse Scheepvaart-ln- 
spectie.
•  De boot wordt geleverd met proviand, 
watertanken, en een volledige inventaris 
volgens de wet vereist.
Met recht kan men dus spreken van 'De 
Veiligste Reddingsboot Ter Wereld' die in 
combinatie met het nu geïntroduceerde 
vrije-val systeem een optimale veiligheid 
biedt aan zeevarenden.

S. en W. -  52ste jaargang -  nr. 12 -  1985 199



iS atuminiu

Fig. 2

2 0 0



SIEMENS

Boordnet-energie uit zware olie, 
dank zij Siemens asgeneratoren'

§

Voor het M.S. "Maassluis” en drie zusterschepen, 
die door de werf Van der Giessen-de Noord voor de 
Nedlloyd gebouwd worden, leverden wijde 800 kW- 
asgeneratorinstallatie en de boordnet-generatoren. 
Met een Siemens asgenerator kunt u een 
belangrijke besparing op uw boordnet-energiekos- 
ten bereiken.
Door de directe koppeling van de asgenerator met 
de schroefas, wordt de boordnet-energie betrokken 
uit zware olie, welke goedkoper is dan de 
gebruikelijke olie voor de hulpaggregaten.
Zodra er gevaren wordt, kunt u hiervan profiteren. 
Bovendien wordt het aantal bedrijfsuren van de 
hulpaggregaten sterk gereduceerd; dus minder 
slijtage en minder onderhoud.
Ook bestaande schepen kunnen met een 
asgenerator worden uitgerust.

Siemens Nederland N.V.,
Postbus 16068 - 2500 BB Den Haag 
Telefoon 070-78 2470(doorkiesnr.)

Siemens: Efficiency in de scheepvaart.



Lieren voor Rijnvaart, 
Kustvaart, Baggerbedrijf, 
Visserij, zowel voor 
hand-, electr.-, diesel- 
als hydr. aandrijving 
en pneumatische 
besturing, speciaal:

•  ankerlieren tot
65 mm damketting

•  kaapstanders
•  hijs- en verhaailieren
•  offshore winches
•  losinstallaties

RIDDERINKHOF B.V.
W E R K T U I G E N F A B R I E K

HASSELT (Ov.) -  Telefoon 05209 - 2021
VRAAGT OFFERTE !

^1
COOPER
INDUSTRIE

Industriepark 27b, P.O.Box 89 
M  A P T I M . n l . r i f  E P  2420 AB Nieuwkoop. The Netherlands

I  ■ I  ^  l / L V l \ k l V  Phone:(01725)9217,Telex:844-39530Mdecknl

DYNA-LINE TENSIOMETER, SERIES UD
•  Measures and monitors tension in moving or static wirelines.

•  Ideal for monitoring anchor tension in mooring and positioning applications.

•  Easily attachable to a wireline or bultt into wireline machinery.

•  Applicable for all offshore construction projects to monitor tension on lifting cables and/or 
piling strength.

•  Can be used in various tug related functions, i.e., engine thrust tests, structural wharf tests, 
towing cable tension and ship docking lines.

•  Can be equipped with recorder to provide permanent records.

ELECTRONIC CRANE LOAD MOMENT INDICATORS

•  Solid-state power supply can run otl a variety of voltages 
— 11-13V DC (o 6A; 22-26V (« 3A; 85- 130V AC. 50/60 
Hz (o' 1A; 170-270V AC, 50/60 Hz (a" 1A.

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

•  Analog and fast-reading digital meters, plus a series of 
warning lights and audible alarms, call attention when 
crane's rated load is approached and exceeded.

•  Simple to operate. Operator selects appropriate program 
with a thumbwheel switch. System automatically ac
quires, computes and displays data. Operator s hands 
never leave crane controls to use system or adjust it. •  Standard unit measures up to 999.000lbs Scaling in tons 

or metric weights also available.

MOORING AND POSITIONING INSTRUMENTATION
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Reeds in 1962 bouwde Verhoef als eerste 
in de wereld een geheel gesloten lanceer- 
bare reddingsboot, waarmede men zijn tijd 
dus ver vooruit was, aangezien de maritie
me wereld nog lang niet zover bleek te zijn. 
Thans, bijna 25 jaar later, zijn de eisen 
mede en vooral door de opkomst van de 
vele boorinstallaties en produktieplatfor- 
men op volle zee dermate verscherpt dat 
de lanceerbare en brandbestendige red
dingsboot in geheel gesloten vorm een 
voorschrift gaat worden. Dat dit redding
middel ook voor zeeschepen voorgeschre
ven zal worden is niet aan twijfel onderhe
vig (zie Fig. 1). Een eerste aanzet hiertoe 
werd reeds gemaakt in de 1983 Amend- 
ments op de Solas 1974 conventie, waarin
o.a. werd bepaald dat de traditionele red
dingsboten met davits in de zijden mogen 
worden vervangen door geheel gesloten 
vrije-val reddingsboten bij de achter
steven.

Resultaat van een brandproef met de 
aluminium reddingsboot M/FL15 F
In het najaar 1984 werd een boot aan een 
brandproef (Fig 3 en 4) onderworpen. De 
resultaten waren hiervan als volgt:
•  vlamtemperatuur 1000 -  1200° C
•  temperatuur op 10 cm buiten de huid 
700° C
•  gemiddelde huidtemperatuur in de boot 
45° C
•  gemiddelde omgevingstemperatuur in 
de boot 30° C
•  luchtanalyse: elke 30 sec. werd de sa
menstelling van de lucht onderzocht op 
schadelijke stoffen. De gemeten hoeveel
heden waren ruim binnen de gestelde 
normen.

Na de brandproef was de oppervlaktewater 
temperatuur op 1 cm diepte 38° C, en 10 
cm diepte 14° C.
Ter vergelijking kunnen we noemen dat de 
brandproef overeenkomt met het varen op 
volle snelheid door een brandende zee 
over een lengte van 1,5 km.
Door de goede werking van het sprinkler
systeem werd na de brandproef vastge
steld, dat de boot op geen enkele plaats 
verbogen of vervormd was.

Een interieurfoto van de reddingsboot

S. en W. -  52ste jaargang -  nr. 12 -  1985

Enkele foto's van de brandproef
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Vergelijking van de werkbaarheid van 
vijf duikmoederschepen*

door Ir. F. Drenth**

Het werk van duikmoederschepen op zee wordt soms sterk gehinderd door slechte weersomstandigheden. De bewegingen van het 
schip verhinderen dat de duikers hun werk op de zeebodem kunnen verrichten. De dagprijzen van deze schepen (zonder duikteam) 
variëren op dit moment (febr. 85) tussen £ 6 .000,-en £ 16.000,-. Sterk afhankelijk van seizoen en type contract. Een duidelijk motief om 
het aantal werkbare dagen te maximaliseren.

Doel van de studie
Het doel van deze studie was het aantal 
werkbare dagen van vijf moderne duik
moederschepen (zie fig. 1) te berekenen 
om aan de hand van deze resultaten con
clusies te trekken met betrekking tot de 
invloed van bepaalde ontwerpparameters 
op de werkbaarheid.
Bij het berekenen van de werkbaarheid is 
alleen downtime ten gevolge van excessie
ve scheepsbewegingen in beschouwing 
genomen, ervan uitgaande dat het geïn
stalleerde vermogen groot genoeg is om 
het schip ook in de ruwste weersomstan
digheden op haar gewenste positie te 
houden.
Drie dingen spelen een belangrijke rol wan
neer we het zeegangsgedrag van het schip 
evalueren:
•  Het zeeoppervlak
•  De responsie van het schip
•  Bewegingscriteria die de werkbaarheid 
of performance beïnvloeden.
De relatie hiertussen is weergegeven in 
fig- 2.
Voor de beschrijving van de zeegang is 
gebruik gemaakt van zgn. Hindcast golf-

• Titel afstudeeropdracht TH-Delft Afd. Maritie
me Techniek
** Workships Project Engineering B.V.

statistieken van het Spectral Ocean Wave 
Model (SOWM) voor de Noordzee. Deze 
statistieken geven onder andere voor 13 
golfhoogte groepen de kansdichtheid van 
optreden van 15 verschillende modale golf- 
perioden (wave scatter diagrammen). Voor 
elke combinatie van golfhoogte en -periode 
is het zeeoppervlak beschreven door een 
simpel Brettschneider golfspectrum met 
een cosinus kwadraat correctie voor de 
richtingsspreiding van de golven. De res
ponsie van het schip op deze zeegang is 
berekend m.b.v. het programma SCO
RES. De overdrachtsfuncties (RAO’s) wor
den berekend voor 6 bewegingen in 3 ver
schillende punten op het schip (zwaarte
punt, boeg en kraantip). Het responsie- 
spectrum wordt verkregen uit het golfspec
trum en de overdrachtsfunctie. Aangeno
men is dat de responsie voor elke golfhoog
te groep normaal verdeeld is. Nadat de 
gemiddelde responsie en variantie van de 
significante responsie is berekend, is het 
mogeiijk de kans dat de responsie een 
bepaalde drempelwaarde overschrijdt, uit 
te rekenen.

Berekenen van de werkbaarheid
Esentieel in het berekenen van de werk
baarheid van schepen is de beschikbaar
heid van representatieve criteria. In het 
geval van duikmoederschepen moet on
derscheid worden gemaakt tussen de ver
schillende werkzaamheden die worden uit
gevoerd. Voor elke werkzaamheid zullen in 
het algemeen andere criteria gelden. De 
gebruikte criteria en drempelwaarden zijn 
gebaseerd op ervaringen aan boord van 
D.S.V. Aquamarine. Een lijst van werk
zaamheden is opgesteld met een gemid
delde tijdsduur per maand. Voor elke werk
zaamheid zijn één of meer drempelwaar
den voor de significante responsie bepaald 
met voor iedere drempelwaarde een maxi
male overschrijdingskans. Op basis hier
van is de downtime per maand voor elke 
werkzaamheid berekend. Iedere werk
zaamheid heeft zijn eigen weegfactor uit
gedrukt in kosten per dag en met behulp 
van deze weegfactoren zijn de extra kosten 
ten gevolge van downtime uitgerekend. 
De werkbaarheid, in feite de effectiviteit 
van het proces, kan dan als volgt worden 
uitgedrukt:

w  rkh h h = ËXPloitatiel<osten werkbare dagen_________________
e aar et -  Exploitatiekosten werkbare dagen + kosten downtime
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Navigatie en 
Kómmiiiiikatie?

Scheepvaart
Levering en onderhoud van 
een volledig assortiment 
apparatuur voor navigatie  
en kom m unikatie .voor 
visopsporing en alarmering, 
varièrend van zeer eenvoudige  
tot uiterst geavanceerde  
systemen waarin de 
m odernste elektronika is 
verwerkt

M arina electronics voor de 
watersport
Een compleet program m a dat 
speciaal is ontwikkeld voor de 
waterspon. zowel op de 
binnenwateren als op zee. Een 
uitgebreid assonim ent 
instrumenten dat de 
watersponer in staat stelt 
professioneel te varen

Radio-kom m unikatie
Levering en onderhoud van 
landkommunikatiesystemen, 
alarmcentrales, 
mobilofoonnetten en 
telemetriesystem en Kortom, 
een program m a dat loopt van 
een eenvoudige portofoon tot 
complete
verbindingsnetwerken

Engineering
Een project gericht en uiterst 
gevarieerd bedrijfsonderdeel, 
dat zich internationaal zowel 
m et consultancy, 
systeem ontw ikkeling, 
projektrealisatie, als met 
leverantie van volledige  
systemen bezighoudt. Engineering 
is nu betrokken bij hel 
ontwerpen van
telekom munikatie-netwerken, 
haveninstrum entatiesystemen. 
off-shore en 
onderwateraktiviteiten, 
alsmede gecoördineerde  
onderhoudstaken

INA weet er alles van
Dat mag ook wel na 35 jaar lang alle 
ontwikkelingen op het gebied van navigatie, 
kommunikatie, radar en plaatsbepaling op 
de voette  hebben gevolgd.
De techniek heeft grote stappen genomen, 
die hebben geleid tot uiterst verfijnde 
apparatuur voor gebruik op het water, 
het land en in de lucht.
Gerenommeerde fabrikanten hebben de 
vindingen verder uitgewerkt, waardoor een 
grote variëteit is ontstaan, waarin voor elk 
type schip en vliegtuig gespecialiseerde 
apparatuur voorhanden is.

INA is de vertegenwoordiger van veel 
toonaangevende ondernemingen. Levert 
alle gewenste apparatuur, zorgt voor 
plaatsing en onderhoud en levert elke 
service die verlangd wordt in binnen- en 
buitenland. Daarom beschikt INA ook over 
een uitstekend georganiseerd team van 
ervaren, door de fabrieken opgeleide 
technici ten dienste van de gehele scheep- 
vaartwereld, overheid 
en gebruikers 
van land-mobiele 
radio.

INTERNATIONALE 
NAVIGATIE APPARATEN BV
Wijnhaven 42 Postbus 1590 
3000 BN Rotterdam 
Telefoon 010-330711

4511 RC BRESKENS

Telefoon 01172-1647

4382 NK VUSSINGEN
Engelandweg 
Telefoon 01184-65439

3251 LC STELLENDAM
Deltahavenbox 3/8  
Telefoon 01879-1760

ROTTERDAM
Zie hoofdkantoor

1976 CB IJMUIDEN
Trawlerkade 32 
Telefoon 02550-16149

AMSTERDAM
Telefoon 020-235770

1781 BX DEN HELDER
Weststraal 88a 
Telefoon 02230-13239

2583 AE SCHEVENINGEN
Weslduinweg 154 
Telefoon 070-542781

8861 NX HARLINGEN
Nieuwe Vissershaven 5 
Telefoon 05178-2565

8231 LO URK
Slenk 5
Telefoon 05277-1241

9723 BT GRONINGEN
Duinkerkenstraal 40-1 
T elefoon 050-141666 
Postbus 200 
9700 AE Groningen
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FIRE PROTECTION SYSTEMS
Fire and smoke detection. Fire fighting. Fire extinguishing. Gas detection. Explosion suppression.

Systems design, supply, service.

OFFSHORE AND MARINE EQUIPMENT
Atlas Danmark, freshwater generators and incinerators. Airscrew Howden, fans and accessories. 

C.J.C., Lub.-/fuel oil conditioning units. CompAir (Reavell/Broomwade), compressors.

inham b.v. the netherlands
p.o. box 399 3300 aj dordrecht phone (0)78-145400 telex 29298

ONTDEK DE KW ALITEIT EN 
DE VERRASSENDE VEELZIJDIGHEID..,

*  A K O tS T IS C H l ISOLA T U

* TH H M IS CH t ISOLATIl
* IH D U S m t ll  H A A T M K K  
" V lH tlL A T IlS rS T lM IN
* A U U K ,snU M IH
'  A .C . INSTALLATItS
* C .V . IM STAILATIIS
’  SAH ILAH H  IN S T A IL A T IIS

SPECIALISTEN . . . JUIST BIJ TOEPASSINGEN AAN BOORD.

VAN DER HEIDE DRONRIJP BV
alnateinwag 19 8912 ap iaauwardan 058 150776 
llllaal: gotenburgwag 18 9723 It gronlngan 050 140366

Hydrauliek

m i

j f k . . I I
1 f

V
een begrip voor kwaliteit in seriebouw
hydropom pen en hydrom otoren
* trap loos vers te lbaar of ze lfregelend
* voor open- en geslo ten  kringloop

[jN ^M O TR AC B.V.
Ui Pol laan 49 7202 BV Zutphen tel. 05750 10944* telex 49179

baan 
a hofman 
Kdiesels

GM

J j& o o P  0N « rm U N
■  ' ‘L m (% J l T l r  Steeds voorradig: 

D F P / l * *  B Goede gebruikte en/of 
■ * gerevideerde motoren.

distributor détroit diesel allrsoo Avelingen West 15 - 4202 MS GORINCHEM HOLLAND-Telefoon 01830-34400*
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Main data:
Loa 112..00
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Bald 20,.50
I 5,.10

- Main datai
Loa • 101.00 ■ 
Lpp - 90.00 a 
Boa - 21.00 a 
I - 5.50 a

- Main datai 
Lo a  90.35 a
Lp p  79.07 a
Bald 18.00 a
T 1.50 a

AQUAMARINE
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Lpp 
Bald 
I

03.00
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16.02
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110.00 a
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Fig. 1
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TABELI
Operability computations with assumptions: -  same rol characteristics

-  same criteria vor all vessels

Stena Seaspread Seabex One Deepwater Aquamarine Oreiia

Operation time-
distribution downtime distribution (percentage of unity)

4 Anchoring 0 6 0.232 0276 0.276 0.361 0 181
5 Bell diving 169 0.041 0.049 0 049 0.049 0 035
0. Air diving 0 9 0.132 0 120 0.128 0.106 0 07 7
7. ROV inspection 168 0.005 0 005 0005 0005 0.001
8 Heavy lift 1.2 0.575 0594 0.594 0639 0 49 0
9 Heavy construction 1.2 0.434 0 485 0.499 0.539 0321

10. Work on deck 1.2 0.029 0 004 0.048 0.084 0 000
11 Light lift 63 0.007 0.007 0.007 0.007 0002
12. Helo operations 03 0.178 0.174 0.191 0.214 0 088

Downtime on station 2.22 2.32 2.38 241 1 69
Downtime anchoring 0.14 0.17 0.17 0.22 0.11
Lost time in transit 0.1 0.2 0.2 0.3 1.0
Workable period (per month) 27.5 273 27.2 27.0 272
Extra costs on station 32186 33054 33666 33951 24998
Extra costs anchoring 2800 3400 3400 4400 2200
Extra costs in transit 1378 3895 3837 6787 20071
Extra total costs 36364 40349 40903 45138 47269
Eploitation costs/day 20000 20000 20000 20000 20000

Operability 938% 93.1% 93.0% 92.2% 92.0%

operational threshold level
Fig. 2 NilJ.pound«//ear

5 Aaauaad dsj>-rate £20,000.-

De resultaten van de berekeningen zijn 
gegeven in tabel I.
De resultaten hebben betrekking op een 
tijdduur van 30 dagen, waarbij een aantaf 
werkzaamheden parallel plaatsvinden.

Conclusies
Op basis van de resultaten lijken de volgen
de conclusies gerechtvaardigd:

•  De significante responsie laat erg kleine 
verschillen zien tussen de vijf schepen. De 
Orelia heeft de kleinste significante domp 
beweging.
•  De verschillen in berekende downtime 
zijn daardoor erg klein.
•  De werkbaarheid wordt het meest beïn
vloed door lengte, deplacement en block- 
coëfficiënt. Vergroten van deze parame
ters zorgt voor een kleiner aantal dagen 
downtime op locatie.
•  Het effect van deplacement op de res
ponsie en de daaruit resulterende kosten 
t.g.v. downtime is marginaal vergeleken bij 
het effect op nieuwbouwkosten (zie fig. 3).
•  Het zeegangsgedrag van duikmoeder- 
schepen is belangrijk maar andere facto
ren zoal situatie v/h olieveld, heavy lift ca
paciteit en dekruimte zij meer bepalend 
voor het ontwerp.
•  De absolute waarde van de berekende 
downtime hangt sterk af van de juistheid 
van de criteria, de gevolgde methode kan 
echter goed gebruikt worden voor het on
derling vergelijken van verschillende 
schepen.
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Enige opmerkingen t.a.v. de 
esthetica van oorlogsschepen

Ir. W.P.H. de Jongh*

Hr. Ms. 'Jan van Brake!': fregat van de 'Kortenaer' klasse

Van verschillende zijden vernamen de ont
werpers van de standaard-fregatten loven
de opmerkingen in verband met het uiterlijk 
van deze schepen. Speciaal de overhan
gende voorsteven (ktippersteven) en de 
fraaie lijn in de opstelling van wapens en 
sensoren werden daarbij genoemd en ge
prezen.
Toch passen hier naar mijn mening enige 
kritische kanttekeningen.
Veel meer dan bij andere kapitaalgoede
ren, zoals gebouwen die aangepast moe
ten worden aan hun omgeving en waar een 
architect terdege rekening moet houden 
met vigerende voorschriften in deze, of 
koopvaardijschepen, speciaal grote pas
sagiersschepen, is het uiterlijk van een oor
logsschip voor de ontwerper een zaak die 
volkomen ondergeschikt is aan de taak 
waarvoor het schip gesteld wordt, welke 
taak in oorlogs- en crisistijd optimaal moet 
kunnen worden vervuld. In de tijd van de 
grote Europese koninkrijken (de tendens 
was overigens reeds in de late middel
eeuwen zichtbaar) en nog ruim een eeuw 
na de Franse revolutie werden macht en 
praal van de vorsten o.a. ook zichtbaar 
gemaakt door het aanbrengen van schitte
rende versieringen aan de oorlogssche-

pen, om als statussymbolen op de wereld
zeeën en in vreemde havens hun glorie te 
demonstreren.
Nog tot het eind van de vorige eeuw vonden 
we hiervan restanten terug, schegbeelden 
verdwenen definitief rond 1875 maar lof
werk aan voor- en achterschip eerst rond 
de eeuwwisseling.
Dezelfde tendens vindt men ook terug in de 
kleding, o.a. de uniformen van de officieren 
(hoge hoeden, machtige steken, goudga
lons). Reeds tijdens de eerste wereldoor
log is dit alles voor het overgrote deel ver
dwenen en restte nog de zakelijke aanpak. 
De tweede wereldoorlog rekende definitief 
af met uiterlijke verfraaiingen en het beeld 
is dan ook nu grimmig, koud en efficiënt. 
Terecht wordt er derhalve aan de esthetica 
van een oorlogsschip geen (staf)eisen ge
steld en zal de ontwerper tevergeefs naar 
voorschriften binnen de Koninklijke Marine 
zoeken die hiervoor richtlijnen bevatten. 
Blijkt een ontwerper in staat de functie van 
het schip zo optimaal mogelijk te doen zijn 
en dit te combineren met een in veler ogen 
fraai uiterlijk dan is hij een gelukkig mens. 
Ook hier echter geldt de persoonlijk opvat
ting omtrent hetgeen mooi’ is en de smaak 
van het grote publiek. Reeds de oude Ro

meinen werden hiermee geconfronteerd 
(de gustibus non disputandum est).
Hoe geheel anders ligt de zaak bij koop
vaardijschepen, in het bijzonder bij passa
giersschepen. waar het uiterlijk van het 
schip een belangrijke factor is bij ktanten- 
werving en klantenbinding.
In de colleges voor scheepsbouwkundig 
ingenieur aan de Technische Hogeschool 
te Delft wordt hieraan aandacht besteed. 
Zo werd bijvoorbeeld op de oude 'Nieuw 
Amsterdam' een dummy' schoorsteen 
aangebracht om een indruk te geven van 
kracht en betrouwbaarheid, Bij het ontwer
pen van de Rotterdam’ werd in eerste aan
leg bijzonder veel aandacht besteed en 
een uitgebreide studie gemaakt van het 
schoorsteenprobleem uit esthetische 
overwegingen waarbij rookhinder een se
cundaire factor was.
Dat ook hier de smaak van het publiek aan 
variatie onderhevig is mag bijvoorbeeld 
blijken uit een vergelijking tussen de 'Tita- 
nic’ en de latere 'Normandie', waar de 
schoorsteenvorm werd aangepast aan de 
in de dertiger jaren opgeld doende stroom- 
lijnvorm die twintig jaar later weer werd 
gevolgd door de 'omgekeerde bloempot’ 
vorm.
Toch is er ook een geval bekend van een 
oorlogsschip met een 'dummy' schoor
steen, maar deze was functioneel. Op de 
kruiser 'Emden werd namelijk tijdens zijn 
operaties in 1914 in het Verre Oosten een 
vierde schoorsteen van hout en zeildoek 
aangebracht om het uiterlijk aan te passen 
aan de in dat gebied opererende Britse en 
Australische kruisers.
Keren we echter na deze uitwijding terug 
naar de standaard-fregatten dan kunnen 
we stellen, dat het uiterlijk van deze sche
pen nooit een factor van doorslaggevende 
aard is geweest en ook binnen de project
groep nooit ter discussie heeft gestaan. 
Zo is bijvoorbeeld de opvallend fraaie voor
steven met de 'haaiebek' enkel en alleen 
ontstaan door de noodzaak het anker ten 
opzichte van de boegdome zover mogelijk 
naar voren te brengen, opdat geen schade 
aan deze, voor de taak van het schip essen
tiële maar ook kwetsbare, sensor zou kun
nen ontstaan bij het ten anker komen.
Het 'druipen' van het G-dek (bovendek) in 
het voorschip, dat door velen als lelijk wordt 
ervaren, heeft weer een geheel andere 
reden, namelijk de eis om met het 76 mm 
kanon met een bepaalde domphoek recht 
vooruit te kunnen vuren.
Hier zou men tegenin hebben kunnen bren
gen, dat dit probleem ook op geheel andere 
wijze opgelost had kunnen worden, name
lijk door het kanon hoger te plaatsen en in 
plaats van het druipend dek een fraaie 
oplopende zeeglijn te creëren. De conse
quentie hiervan zou echter verstrekkend 
zijn geweest, namelijk een hogere opstel
ling voor alle wapens en sensoren met als

" Oud-Hoofdingenieur der Kon. Marine
Ter vergelijking van de esthetica een foto van d e 'Royal Princess' van de P& O. Company, 
gebouwd door Wartsila Helsinki Shipyard in 1984.
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gevolg een vermindering van de stabiliteit 
die op zijn beurt weer een vergroting van de 
scheepsbreedte ten gevolge zou hebben 
met nadelige gevolgen voor de scheeps- 
sneiheid, daar het machinevermogen een 
vaststaand gegeven was, ingegeven door 
de wens te standaardiseren op de GW- 
fregatten (Rolls Royce Olympus/T yne gas
turbines). De esthetisch minder fraaie op
lossing kreeg hier dus duidelijk de hoogste 
prioriteit.
Willen wapens en sensoren optimaal ge
bruikt worden en wil men zo min mogelijk in 
doublures vervallen (bijvoorbeeld uitvoe
ring aan SB en BB) dan geldt voor alle dat 
een bereik van 360 graden in het horizonta
le vlak de ideale situatie is. Hier moesten bij 
de standaard-fregatten (dit geldt natuurlijk 
ook voor andere oorlogsschepen) in de 
eerste plaats-prioriteiten worden gesteld 
ten aanzien van de belangrijkheid van de 
wapens en sensoren en in de tweede 
plaats ernaar worden gestreefd het ge
noemde ideaal van 360 graden zoveel mo
gelijk te benaderen. Dit bepaalt niet alleen 
de plaats en hoogte, maar ook de verdeling

Oil mist explosions in diesel engines have 
been known for many years but it was not 
until the disaster which occurred on the 
'Reina Del Pacifico’ in 1947 which involved 
the loss of many lives that serious in
vestigations were started to try and discov
er the cause. Since then a number of well 
documented papers have been presented 
on the subject and the causes of oil mist 
explosions in diesel engines are well 
understood.
The problem has been the difficulty of de
tecting and measuring oil mist inside the 
engine. This has been tackled in two ways: 
by temperature sensors embedded in 
bearings and by direct oil mist detection. 
Neither of these methods is entirely 
satisfactory. The shortcoming of the first 
method is that it is not possible to locate 
enough temperature sensors in the right 
position. Oil mist monitoring by use of cur
rent oil mist detectors has been found to be 
too slow in responding to changes of oil mist 
levels and prone to many fault failures 
which cause false alarms.
The addition of relief hatches to either of the 
above is like shutting the stable door after 
the horse has bolted. A disaster may have 
been averted but damage to the engine will 
have occurred.
Scientific papers relating to crankcase ex
plosions and oil mist detection make it 
apparent that several important features 
are needed to advance oil mist detection. 
They have been defined as:

over de scheepslengte, dat wil zeggen zo
ver mogelijk uit elkaar in lengterichting, om 
het 'schootsveld' zo groot mogelijk te ma
ken. Anderzijds komt plaatsing te ver naar 
voren niet in aanmerking in verband met 
overkomend water. Voegt men daarbij de 
afronding en afschuining van dekhuizen, 
die mede moeten bijdragen aan de vergro
ting van de werkzame sector en blijkt het 
totaai van maatregelen ook nog esthetisch 
verantwoord, dan heeft de ontwerper geluk 
gehad.
De indrukwekkende schoorsteen van de 
standaard-fregatten is eveneens een func
tionele zaak, die een gevolg is van de grote 
uitlaten van de gasturbines. Zou het zo 
geweest zijn dat de ontwerpers met een 
'kachelpijp' hadden kunnen volstaan, dan 
was deze er zeker op gekomen. Een twee
de factor, bepalend voor het uiterlijk waren 
de uitgebreide proeven bij het Nationaal 
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in ver
band met het vermijden van rookhinder op 
het achterschip (op het helikopterdek). De
ze proeven toonden de gekozen vorm als 
gunstigste aan.

•  Sensitivity
•  Reliability
•  Speed of response
•  Lack of false alarms
To these the authors'company have added 
some of their own tenets of modern 
technology.
•  Solid state technology (no moving parts 

wherever possible)
•  Individual crankcase detectors
•  Remote location of monitoring instru

ment
•  Micro-processor control to give max

imum information
•  Computer interface
It would seem logical in designing a new 
instrument that we should also take the 
opportunity of incorporating ease of 
maintenance and simplicity of installation. 
Let us expand on the first four points one by 
one.

Sensitivity
It is well known that the low explosive limit 
(L.E.L.) is 50mg/litre and that oil mists in 
diesel crankcases generally run at con
siderably below this level. Therefore there 
is an opportunity to look at very low levels of 
mist and detect a problem long before it 
reaches the danger level. The various de
vices already on the market ail aim to be as 
sensitive as they can while not becoming 
prone to false alarms. This seems to have 
presented a certain conflict which, we be
lieve, we have overcome. Sensitivity,

Een ander aspect dat bij koopvaardijsche
pen sterk bijdraagt tot verfraaiing van het 
uiterlijk zijn de kleuren van het bovenwater
schip. Fraaie kleurencombinaties en vlak
verdelingen bepalen voor een groot deel 
het uiterlijk en kunnen bijvoorbeeld een 
schip groter doen lijken dan het in werkelijk
heid is. Prof. Ir. Jaeger publiceerde hier
over enkele artikelen. Een oorlogsschip is 
in verband met zijn functie per definitie grijs 
(of zwart bij onderzeeboten) met als uitzon
dering een zwarte band om de schoorsteen 
en, afhankelijk van de plaats, soms een 
zwart geschilderde radarantenne, beide 
echter in deze kleur geschilderd met het 
oog op vervuiling door rookgassen. Ook 
hier wint het functionele het van de esthe
tica.
Dit korte artikel beoogt een waarschuwing 
in te houden aan hen die snel zijn met hun 
oordeel over het uiteriijk van een oorlogs
schip. Het kan vaak niet anders dan een 
'lelijk' schip zijn.

Met dank aan de Roering’ no, 1/84.

needs*
B. J. Smith and P. Frank

however, is very important if early warning 
of danger is to be achieved.

Reliability
The marine diesel engine environment is 
hostile to scientific instrumentation and 
products that contain many moving parts 
are prone to failure. This means an elabo
rate spares network is necessary and that 
there is a danger of a mist detector failing 
during a voyage and therefore not con
tinuing to give any protection. Clearly re
liability is very important and would point in 
today's age to solid state technology as far 
as possible.

Speed of response
In a paper entitled Investigation into Oil 
Mist Detection on Low and Medium Speed 
Engines’, by Werner L, Schaller, given at 
The Motor Ship 2nd Marine Propulsion 
Conference, in March 1980, and a paper 
entitled 'Risks of Crankcase Explosions in 
Oil Engines and Dual-Fuel Engines’, by Mr. 
G. P. Smedley, given at the Institute of 
Marine Engineers in November 1984, and 
in other papers, speed of response is seen 
as critical. The evidence points to a small 
number of seconds between a fault de
veloping in an engine and the mist being 
generated and subsequently real damage 
being done to the engine or possibly an 
explosion itself.

• Ingezonden door Venteville BV Rotterdam

An oil mist detector to meet today’s
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A complete range o f alternators type marine 
0 from 5  to 8000 kVA #  Air- or watcrcooled
0 all voltages up to 13800 V 0 Lloyd's Register o f  Shipping,
0 frequencies 50 - 60 -  400 Hz Bureau Veritas, Det Norske
0 IP 21 to IP 55 Veritas, A.B.S., Rina, etc.

64 Koninginnegracht,
The Hague Holland  
Telephone (0)70 - 608810 
P.O. Box 85.860 
2508 CN The Hague Holland  
Telex 51045CGE ALSTHOMNEDERLAND BV

E 3 6 VDS48/42AL-2IVlOfOren ^en onopvallende 'eerste rangs'
I I I M  M  M  ^  ^  scheepsdiesel

■j Zeer concurrerende prijzen

O  Hoog rendement/laag 
specifiek brandstofgebruik

2  Solide, stijve en goed 
toegankelijke constructie

A  Lange levensduur en stand- 
tijden

0  Lage onderhoudskosten

0  Onderdelen uit voorraad 
leverbaar tegen scherpe 
prijzen

Een betrouwbaar, uitgebreid 
en modern service-apparaat 
staat voor u gereed

Q  S.K.L. heeft een jaarlijkse 
Dieselmotorenproduktie van 
meer dan 1.000.000 pk.

0  Scheepsdieselmotoren in vele 
uitvoeringen, met vermogens 
van 80 tot 7200 pk. 
variërend in toerentallen van 375 
tot 1500 om w./m in.

• I f )  Generatorsets met vermogens 
van 80 tot 1100 kVA.

■  Direkt omkeerbare 4-slag 
dieselmotor

■ 6  cilinders in lijn
■  Kontinuvermogen 2648 KW  

(3600 pk), bij 500 om w ./m in .
■  Geschikt voor zware olie
■  Zéér komplete levering 

mogelijk. Offerte op aanvraag

SKL-IMPORTEUR 
VOOR DE BENELUX EN SPANJE

Postbus 275,3300 AG Dordrecht, Tel. 078-148522 
Telegramadres: brandmotoren, Telex 29375 brand nl
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BEVEKS B.V.
agenc ies /ve rtegen  w oo rd  ig ingen:

★ ANDEROL
S yn the tische  sm eerm idde len .

* H oo gw a ard ig e - en kos tenbesparende  
sm ee ro liën  en vetten.

★ NU-FLOW
"B y-p ass" o lie filte rsys te m e n  en m ob ie le  
re in igers.

* Verzekert u van schonere  olie.

★ XRG
B ra nd s to ftoe vo eg in ge n .

★ W erkt o n d e rh o u d - en e ne rg iebesparend
in  ve rb ra nd ing sm o to re n  en 

ve rw arm ingskete ls .

exploitatie mij.
Haven 23, 3143 BC Maassluis 
Postbus 161, 3140 AD Maassluis 
Tel. (01899) 2 24 50 
Telex 22696 Bveks NL.

gassen 
lastechniek

NIJVERHEIDSWEG 11 
9601 LX HOOGEZAND 
POSTBUS 153 
9600 AD HOOGEZAND 
TELEFOON (05980) 9 88 44 
TELEX 53782

[slHÖDCOIRI] Ifew

e i r v o i ?
LUCHTCOMPRESSOREN

REINTJES

GARRITT U ITLA A TG A SSEN 
D EM PERS EN  
VO N KENVANGERS

Elementenweg 8, Postbus 242
3200 AE Spijkenisse
Tel 01880-14187, Telex 24371

Roikon b.v. heeft o.a. een brede 
ervaring in de verkoop en het 
onderhoud van dieselmotoren, 
luchtcompressoren, keer- 
koppelingen. geluidsdempers, 
vonkenvangers en reductiekasten 
voor de scheepvaart en industrie,

R eikon  b.v. h e e ft voor  
N ed erlan d  de
a lle e n v e rte g e n w o o rd ig in g  van: 
ABC D IE S E LM O TO R E N
- verkoop
-  inbouw
- service
- onderdelen direct uit 

voorraad Spijkenisse leverbaar

ERVOR LU C H T
CO M PR ESSO R EN
- verkoop van complete sets
- onderdelen uit voorraad

TEVEN S VER KO O P EN 
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R E IN TJE S  KEERKOPPELINGEN  
EN R EDUCTIEKASTEN
- uilgebreide voorraad 

onderdelen, ook van de 
verouderde typen.
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Typically, the time scale mentioned is 10 to 
20 seconds and one would imagine that on 
the medium and higher speed engines this 
time would be even less. Therefore re
sponding quickly to an incipient condition is 
vitally important otherwise one is merely 
detecting a fault after it has caused the 
damage. Although this aspect of oil mist 
detection is known and understood, there 
has been little relevant success in getting 
the response time into the sensitive region. 
All existing equipment consists of a central 
monitor and pipes connected from that 
monitor to the various sensing points, plus 
some method of switching channels in 
sequence. This inevitably leads to delays in 
detecting a rise in mist levels and also in 
discerning in which channel the rise has 
occurred.
In addition the delay due to the pipe length 
can be as much as seven or eight seconds 
which is close to the maximum time scale 
before a condition may become critical 
(Fig. 1). It should be noted that the above 
graph is for 0.75in pipe but in may cases 
0.5in pipe is used and therefore delays 
must be longer.

Lack of false alarm
We mentioned earlier the seeming con
tradiction between sensitivity and false 
alarms. If there is any blowby in the engine, 
extreme sensitivity could take this up and 
create a false alarm. On the other hand 
setting the instrument to ignore this is a 
dangerous act. We will come back later in 
the paper to discuss how this problem can 
be solved.
Having studied the subject in as much de
tail as possible, we devised for ourselves 
the ideal specification. We decided that our 
oil mist detector should have:
•  no moving parts
•  a detector for each crankcase
•  continuous detection of mist at each 

crankcase
•  location of the monitoring instrument 

sited away from the danger zone
•  an ability to avoid false alarms
•  self-diagnostic fault/failure features
•  information at a glance for the engineer
•  early warning of any problems
•  computer compatibility for remote 

operation by a micro-processor
•  the instrument to include a facility for an 

interface to couple up to a ship’s compu
ter or other read-out statons

•  simplified installation and minimum 
maintenance

A final recommendation is that it should be 
tamper-proof!
We believe we have come close to the ideal 
specification with the Multiplex oil mist de
tector and would now like to discuss the 
ways this has been accomplished.
The main method by which we have 
achieved our goal is to use nephelometry 
(Fig. 2 + 4) as opposed to absorptometry
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Fig. 1: Graph showing response time delay due to pipework

Nephelometry (Figs 2 and 4)
Is highly sensitive at low levels. 
Zero mist gives zero signal. 
Signal increases with mist level. 
Short light path an advantage.

pie of nephelometry DtGIIAl KAOOUT
-]

? 3

_

Fig. 3. Schematic diagram showing princi
ple of absorptometry

Fig. 4. Typical graph produced by nephelo- 
meter

Absorptometry (Figs 3 and 5)
Sensitivity difficult at low levels.
Zero mist reads 100%.
Increasing mist reduces signal by small 
amounts.
Long light path necessary to achieve 
sensitivity.

Fig. 5. Typical graph produced by 
absorptometer

(Fig. 3 + 5) which is used on other oil mist 
detectors. Nephelometry is more common
ly known as the ’Light Scatter' method. 
Nephelometers consist of a light source 
focused, in this case, across a flow of oil 
mist with a receiver positioned at right 
angles to the light source. A simple analogy 
of how this works would be dust particles 
that can be seen when standing at 90° to a 
shaft of sunlight.
Nearly four years of research and develop
ment have resulted in the successful 
application of this principle in the detection 
of oil mist. World patents are now pending. 
The pros and cons of the two methods are 
set out below.
It should be noted that nephelometry is 
influenced far less by the build-up of dirt on

lenses than absorptometry. Using this prin
ciple and infra-red LED's we were able to 
devise a detecting mechanism small and 
simple enough to fit directly on to each 
crankcase. Once this was done the rest of 
the instrument really falls simply into place, 
given the state of current electronic art (Fig. 
6).
We in fact have a facility for the main moni
tor to drive up to twelve detectors, one on 
each crankcase or wherever it is needed, 
and the monitor itself can be remotely sited 
from the engine. The siting of the monitor is 
only determined by the length of wire.
We now have an opportunity that is not 
available in other instruments, namely we 
can measure the mist level at all points 
simultaneously and continuously. In fact
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we measure the mist twice a second at all 
points simultaneously. Since these detec
tor heads are mounted directly on the 
crankcase there is no time delay due to 
pipework.
This speed of response allows us to do two 
further things which are both very impor
tant. Firstly, we can filter any noise’ in the 
system by taking a running average of a few 
readings. In this case we keep a running 
average of the latest five readings and this 
enables us to avoid any blowby alarm sig
nals and generally stops false alarms 
occurring. Secondly, and as important, we 
can monitor a rise in oil mist levels as it 
begins to happen. Therefore if the mist is 
rising at a rate commensurate with an alarm 
happening within the next minute or so, the 
monitor will give an early warning signal 
that something is wrong. The engineer can 
then take the appropriate action. This early 
warning can give a few extra seconds of 
reaction time which, as we have seen, is so 
vital if real damage or danger to life are to be 
avoided.
The instrument will therefore react within a 
maximum of 2.5 seconds from mist 
reaching the crankcase wall. In most in
stances the early warning alarm will give 
even better results.
As far as no moving parts are concerned, 
we have not quite achieved our goal. We do 
have a fan which is used to circulate the oil 
mist samples through the detector heads, 
but on the other hand we monitor that the 
fan is running and creating the correct head 
of pressure. The fan is not mounted inside 
the instrument housing but as close to the 
sensors as possible. (Fig. 7).

As the whole instrument is micro-processor 
controlled we have also been able to build 
in self-diagnosticfeatures. For example, if 
one of the wires is inadvertently discon
nected from its detector, the monitor will 
generate a fault warning. It will also indicate 
what the fault is and where it has occurred. 
Similarly if there is a fault in the main moni
tor itself, it will generate an alarm which will 
be indicated.
As far as possible we have covered all 
eventualities with our self-diagnostic sys
tem. If a fault develops on one channel, the 
instrument will continue to monitor all other 
channels. We have also built a self-test 
routine into the programme which runs con
current with the measuring of mist. In addi
tion there is a manually started test proce
dure which will go through all the lights and 
digits on the panel and test the whole pro
gramme as well as examine the conditions 
of the lenses in the detector heads.
We have been careful to design the instru
ment so that it can be read at a glance. The 
means of operating the instrument has also 
been simplified so that virtually no instruc
tions are necessary. The illustration of the 
panel layout of the central monitor clearly 
shows this.
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Fig. 6. Typical calibration graph of multiplex oil mist detector before linerization by micro
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As far as tamper-proofing is concerned we 
do not think this is ever entirely possible. 
We have encased all the eletronics in metal 
castings. Where we need a clear place for 
the lights to shine through we have used 
polycarbonate film and we have insured 
that there are no mechanical interfaces on 
the main instrument itself. All the switching 
is done by a magnetic pen so this means

that the main case is completely watertight 
and to IP65 specification. Sensitivity and 
deviation settings can only be changed by 
an operative possessing a security key.

The Instrument
The instrument itself (Fig, 8) falls into two 
main sections:
The detector heads, one of which is sited at
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UW LAST
JOHNSON 

WERKMOTOREN

Johnson levert nu ook speciale 
werkmotoren afgestemd op de eisen 

van de beroepsgebruiker.
Dat betekent lagere exploitatiekosten 
voor uw varend materieel en hogere 

bedrijfszekerheid.

Vlotte onderdelenvoorziening kennen 
onze afnemers al meer dan 60 jaar 

evenals het wereldwijde netwerk van 
JO H N SO N  service specialisten.

Vraag specifikaties voor werkmotoren 
met schroefasvermogen tussen 5 en 

105 kW bij:

Outboard Marine Nederland B.V. 
Flevolaan 13,1382 JX  W EESP. 

Tel.: 02940-15259, Telex: 12068.

J o h n s o n
B un-£N B (D ar= U D M crnD f= tE N

ONDER CONTROLE? 
Is Uw LAST een „LAST”?

Breng hem onder controle met EMSA last en last- 
moment beveiligingen. EMSA International bv. is 
toonaangevend in het beveiligen van alle soorten 
kranen-lieren en transportinstallaties.
Wij beveiligden al reeds kranen met een hefver
mogen van 4000 TON.
Maar ook kleinere kranen worden door ons goed 
en goedkoop beveiligd.

Gewichtsmetingen van 15 KG tot 200 TON.
Ook voor verhuur.

Voorkom ongelukken en bedrijfsstagnatie.

TEST periodiek de conditie van Uw staalkabels 
met de HAND CABLE SPY Breuken in- en uit
wendig in staalkabels snel en nauwkeurig 
gevonden.

BEVEILIG NU!
Stuur de beveiligingsbon nu in naar:

EMSA International bv
Postbus 3058, 1003 AB Amsterdam
Tel: 020-367826, Telex: 17084 emsa nl.

BEVEILIGINGS BON
s

Ik wens informatie over:

Naam
Bedrijf
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon

A 9



VAN INGEN PIJPWERKEN B V AL MEER DAN 50 JAAR DE NAAM  
IN SNEL EN KANT EN KLAAR PIJPWERK

VAN INGEN PIJPWERKEN 
ROTTERDAM B V.

T il. (010) - 29.02.22)29.00.25 
Telex 20897 Ingen nl.

Na 19.00 uur an weekends: 
(010)290825 

(lel. beanlwoorder)

VAN INGEN

Tel. (020) • 22.47.98)22.86.
Telex 12537 Ing. pl.nl. 

Na 19.00 uur en
(020) • 22.47.98 

(tel. beanlwoorder)

S.l. VAN INGEN 
SERVICES LTD. 

12224 -  103A Avenue 
Surrey B.C. -  

Canada V3V 3G9 
Tel. (804) 585 -  7000 

Telex 04 351157

VAN INGEN wringt zich 
voor U in alle bochten om 
U snel en vakkundig j^afK

dienst te zijn. /
u kunt
dag en nacht 
bij ons aan 
de bel trekken 
voor
elektro-service
reparaties (on- en offshore) 
over de gehele wereld, 
wikkelen (procédé Ayrodev), 
toelevering en onderhoud, 
nieuwbouw.

a  a  de hoop groenpol 
■ - elektrische scheepsinstallaties

De Hoop Groenpol Rotterdam bv, Willingestraat8, 
telefoon (010) 29 52 00. telex 28220 
lid van ISES

■  l a U a W *  VELDZIGTLAAN1.POSTBUS 1544, 2 0 0 3 BN HAARLEM,TEL: 023-319452

O  O Het Instituut voor Hoger Beroepsonderwijs Haarlem, waarvan een HTS en een 
HEAO deel uitmaken, vraagt voor de HTS

docent praktische toepassing Scheepsbouwkunde
met ingang van het cursusjaar '85-'86.

Taken: -  het begeleiden van teken-, laboratoriumoefeningen, afstudeeropdrachten binnen 
de afd. Scheepsbouw

-  bijdragen aan de introduktie, verdere ontwikkeling en uitbreiding van het 
CAD/CAM systeem in de verschillende afdelingen binnen de HTS.

Eisen: -  HTS-diploma Scheepsbouw
-  tenminste vijf jaar relevante bedrijfservaring
-  het pedagogisch getuigschrift of bereidheid dit te halen
-  ervaring en/of grote belangstelling voor moderne computertoepassingen in de 

scheepsbouw

Het salaris bedraagt maximaal ƒ 5.534,- bruto per maand (BBRA schaal 11), 
rechtspositie en pensioen volgens Rijksregeling.

Belangstellenden kunnen inlichtingen inwinnen bij de heer Ir. G. van Hulst, directeur 
HTS, tel. 023-319452 of de heer Ir. J. F. Tjalma, voorzitter van de afdeling 
Scheepsbouw, tel. privé 02990-23730.
Sollicitaties binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad te richten aan het bestuur 
van de Vereniging voor Beroepsonderwijs Haarlem, postbus 1544,
2003 BN Haarlem.
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each crankcase or chaincase of wherever it 
is required. These heads measure 166mm 
height x 160mm width x 100mm depth and 
are attached directly to the crankcase or 
sensing point. The output pipes are con
nected to a manifold which in turn is passed 
through a fan and thence back into the 
crankcase. A three core cable leads from 
each detector head into the central monitor 
through waterproof plug and sockets. The 
detector heads themselves monitor their 
own lens condition so if there is a build-up of 
dirt, and this is far less likely than with the 
other instruments available, then there will 
be a warning generated at the central moni
tor and the detector head can be very sim
ply taken apart and cleaned.
The central monitor measures 310mm 
height x 400mm width x 130mm depth and 
is mounted at any convenient location, e.g. 
control room, bridge, plant room, etc. In 
normal operation a row of green lights cor
responding one to each detector head will 
show at the top of the central monitor and a 
channel number and oil mist level will show 
at the middle of the monitor.
The monitor automatically chooses the 
highest level of mist and indicates this in a 
digital display alongside the appropriate 
channel number. However, if the operator 
wishes to check the mist levels at the other 
channels, it is merely a question of using 
the magnetic pen to select the channel 
desired and take the correct reading. 
Above the row of green lights is a row of 
amber lights and above the amber lights is a 
row of red lights. The amber lights are there 
to show when an oil mist level is not in alarm 
but is rising at a rate serious enough to give 
concern. Coincident with the amber lights 
coming into operation is an early warning 
relay output which can be taken anywhere 
in the ship. Once the mist has reached 
alarm proportions the red lights will flash 
and the appropriate alarm and engine slow 
running relay will be activated.
In normal operation the engineer merely 
has to walk by the instrument and see that 
the highest reading gives no cause of con
cern. If he wishes to explore further he can 
do so.
In addition, the sensitivity setting for each 
channel can be set separately but only by 
use of the proper security key. Setting of 
alarm and deviation level is in mg/litre but 
the mist readings are given in percentage 
full-scale alarm. Once these settings have 
been decided by the chief engineer and the 
key removed, anybody can read the levels 
that have been set but not alter them. The 
individual mist levels can be accessed by 
the magnetic pen. In our experience with oil 
mist detection we have heard many times 
that it is easy to avoid an alarm by simply 
turning down the sensitivity.
You will also see printed on the front panel 
of the main monitor the simple operating 
instructions which are perfectly adequate 
for general use, and also the fault directory.

Fig. 8

In the event of any fault occurring, the panel 
will show the fault number and the channel 
number. The remedy is shown on the right 
hand side of the panel.
To summarise, the author's company has 
produced the Multiplex oil mist detector 
which is more than a simple warning de
vice, it is in fact:
•  complete monitoring system which 

gives the ship’s engineer precise in
formation and control over oil mist levels

•  a reliable safety system that can be lo
cated away from the danger zone so that 
no harm can come to an operative if the 
engine should go critical

•  monitor incorporating a fault finding sys
tem which is self-diagnostic

•  an instrument that can be linked to a 
ship’s computer or other read-out 
stations

•  a design which secures settings without 
fear of interference by unauthorised per
sonnel

•  a truly anticipatory system which gives 
continuous monitoring thus enabling en
gineering staff to avert unnecessary 
costly damage to engines

•  a unit designed for ease of installation 
and maintenance

•  a unit that gives a substantial step for
ward in monitoring of diesel engine con
ditions.
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Verenigingsnieuws

Afdeling 'Zeeland’
Verslag van de ledenvergadering van de 
afdeling 'Zeeland' van de NVTS op 18 april 
1985 in het Maritiem Hotel Britannia te 
Vlissingen.
Aanwezig: 3 bestuursleden en 25 leden.
1. De voorzitter opent de vergadering en 
verontschuldigt de heren Brouwer en v.d. 
Sande die wegens andere werkzaamhe
den de vergadering niet kunnen bijwonen.
2. Na de algemene jaarvergadering op 
wo. 24 april 1985 te Vlissingen zijn in de 
middag 2 interessante excursies georgani
seerd; de vergadering wordt aangemoe- 
digd ook aan deze activiteit deel te nemen.
3. Van het financieel jaaroverzicht wordt 
zonder opmerkingen kennis genomen.
4. Volgens het rooster treedt de heer 
Weug af en wordt met algemene instem
ming herkozen ats lid van het bestuur.
5. Lezingen voor het komende seizoen: 
De heer Zaadnoorddijk stelt voor Prof. Ger- 
ritsma uit te nodigen voor een lezing over 
'Het onderwaterschip van zeilschepen'. De 
voorzitter verzoekt de vergadering ook in 
de komende maanden met voorstellen 
voor onderwerpen te komen.
6. Ledenwerving
De heer Cornelisse stelt voor de lezingen 
ook in de krant te vermelden om zodoende 
een ruimere kring van belangstellenden te 
verkrijgen: door introductie zijn niet leden 
ook welkom.
Van de zijde van het bestuur wordt gesug
gereerd de lezingen ook via de watersport
verenigingen bekendheid te geven.
De heer Weug waarschuwt echter dat het 
karakter van de vereniging n.l. technici op 
scheepvaartgebied wel gehandhaafd dient 
te blijven, leder wordt opgeroepen in eigen 
kring uit te kijken naar geschikte aspirant 
leden.
7. Rondvraag
De heer Cornelisse vraagt aandacht voor 
de groep van werktuigkundigen die vroe
ger gevaren heeft en nu b.v. werkzaam is in 
de procesindustrie. Er is behoefte aan hun 
opleiding, taak en functie te profileren en 
daardoor de verschillen duidelijk te maken 
met de 'werktuigbouwer'. Deze vraag ont
staat enerzijds vanwege het vage begrip 
dat 'de procesindustrie' heeft t.a.v. taken 
en functie van de werktuigkundige, ander
zijds vanwege de huidige integratie in het 
Hoger Beroeps Onderwijs waardoor nauw
keuriger bepaling van de functie van 
(scheeps)werktuigkundige en werktuig
bouwer wenselijk is. De voorzitter zal een 
en ander onder de aandacht van het Hoofd
bestuur brengen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de 
voorzitter de vergadering om 19.55 uur en 
verwelkomt de heren Busker en De Winter 
voor hun voordracht over de 'Nieuwe Pro
dukt Tankers van Shell'.

ir. J. de Nys

VAKANTIESLUITING 
In verband met de zomervakantie is het 
Algemeen Secretariaat tevens Redac- 
tiebureau van 'Schip en Werf' gesloten 
In de periode van 1 tot 15 juli 1985.

Zeescheepsnieuwbouw 1985-1986
Een reactie op de brief van de minister 
van Economische Zaken
Allereerst een woord van waardering ge
richt aan de redactie van Schip en Werf 
voor het onverkort onder de aandacht bren
gen van dit toch wel zeer indringende 
nieuws.
Wat schrijver dezes hierin als kernpunt trof 
was het oordeel van de bewindsman dat de 
industriële betekenis van de zeescheeps- 
nieuwbouwsector voor de nationale eco
nomie onvoldoende is om als nationaal 
belang van eerste orde te kunnen gelden, 
(zie bladzijde 169 -  3e kolom).
De minister dient voor een dergelijke bela
den uitspraak over degelijke argumenten 
te beschikken en de brief laat daarover 
geen twijfel, leuk of niet.
Ik zie dan niet in hoe de Tweede Kamer om 
deze feiten heen zal kunnen zeilen. 
Daarom, alhoewel een ieder zal instem
men met de oproep tot nauwere samen
werking en de waarschuwing voor de ge
volgen van 's ministers vonnis over de zee
scheepsnieuwbouw in het redactionele ar
tikel van de hand van Dr. Ir. K, J. Saurwalt, 
vrees ik dat hij met zijn beroep op de Twee
de Kamer, althans in dit stadium, aan het 
verkeerde adres is. (zie bladzijde 146 van
S. en W. no. 9 dd. 3 mei 85).
Op de vraag 'eindesteun en hoe nü verder? 
(vrij naar K. Fibbe) past mijns inziens nog 
maar één antwoord namelijk: particulier 
initiatief vanuit de scheepsnieuwbouwwe- 
reld zélf.
Onder de positieve aspecten, en de objecti
viteit gebied te stellen dat de brief die toch 
ook nog bevat (o.a., mits het budget niet te 
laag uitvalt, de paragraaf Research en Ont
wikkeling) wordt door de minister zelfs ge
zinspeeld op de totstandkoming van derge
lijke initiatieven met de verzekering dat de
ze positief zullen worden benaderd méér, 
er blijkt een voorwaarde aan verbonden te 
zijn nl. in 'gezamenlijkheid'.
Voor wat betreft het hoe nu verder lijkt mij 
de boodschap aan de werven thans luid en 
duidelijk: rond de tafel gaan zitten, een 
overlevingsplan opstellen en daarna als
nog gezamenlijk met de minister gaan pra

ten over mogelijke steun aan dit plan. 
Maar dan niet in de vorm van wéér een 
commissie; die overlegvorm is te kwets
baar gebleken.
Wat dan wel? Laat ons de automobielin
dustrie daarbij eens tot voorbeeld zijn.
Er zijn meerdere gevallen te noemen waar
in het een bezielde éénling, met visie, ge
lukte om een ten dode opgeschreven auto
concern nieuw leven in te blazen en dan 
nog wel temidden van felle concurrentie in 
eigen land!
Wie herinnert zich niet namen zoals Nord- 
hoff en lacocca?
Onder de Nederlandse industriëlen moet 
een manager van dergelijke postuur te vin
den zijn.
Het is aan te nemen dat er mede-lezers zijn 
die zich een ander beeld hebben gevormd 
bij de vraag van hoe nu verder en wie kan 
zich een beter forum denken dan Schip en 
Werf om zulks kenbaar te maken?
Het laatste woord is uiteraard aan de wer
ven zelf. Het zal hoogst interessant zijn om 
het standpunt van belanghebbenden uit 
eigen mond te vernemen, al was het maar 
om te voorkomen dat deze zaak de ge
schiedenis zou ingaan als zijnde het gevolg 
van de onmacht tot gezamenlijk optreden. 
Wellicht kan de redactie van Schip en Werf 
zowel de werven als de lezers uitnodigen 
tot deelname aan een openbare discussie 
in dit blad.

Ing. J. G. F. Coolegem

Naschrift
Wij geven aan de laatste suggestie gaarne 
gehoor door leden van de NVTS en lezers 
op te roepen aan deze discussie deel te 
nemen, door hun reacties op de brief van de 
minister van Econ. -Zaken, zoals gepubli
ceerd in S en W, no 10, pag. 169-172, op 
ons adres Heemraadssingel 193 3023 CB 
Rotterdam in te dienen.
Het bestuur van onze Vereniging heeft het 
voornemen om zich, mede n.a.v. de ont
vangen reacties, te richten tot de Vaste 
Commissie van Economische Zaken van 
de Tweede Kamer der Staten Generaal.

De redactie
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Konstrukteur Motorkamer 
inrichting (HTS)

Gusto Engineering is een zelf
standig opererend engineering bureau, 
waarin de ontwerpafdelingen en teken
kamers van de in 1978 gesloten werf 
Gusto zijn ondergebracht.

Gusto Engineering legt zich vooral 
toe op het leveren van complete 
ontwerpen, soms tot de werktekeningen 
toe, van materieel benodigd voor de 
offshore petroleum en civiele industrie.

In de meeste gevallen is Gusto 
Engineering actief bij de bouw betrokken 
d.m.v. bouwtoezicht, inbedrijfstelling, 
project management, etc. Op deze wijze 
is Gusto Engineering sinds 1978 bij een 
reeks interessante projecten betrokken 
geweest:

-  in Nederland: de jack-ups "Avala I” , 
’ ’Maersk Endeavour” , ’’Pingtaichuan 
Yi Hao”  en ” Tijl” , de mattenlegger 
"Cardium” , hetd.p. boorschip ’’Polly 
Bristol” , het hefmechanisme van het 
hefschip "Ostrea” , de ombouw van de 
’ ’Viking Piper”  en de upgrading van de 
kranen op Heerema’s ’ ’Balder”  en 
McDermott’s ” DB 101

-  in West Duitsland: de jack-up ’’Biber 
500” ;

-  in Japan: de 2000- en 3000-tons kranen 
voor Heerema’s ’ ’Balder” en ’ ’Hermod” , 
McDermott’s ” DB 101 ” , de 600-tons 
kraan voor Jardine's ’ ’Benbecula” en 
een boorschip voor ONGC:

-  in Frankrijk: de jack-up "Tourmalines” ;
-  in Noorwegen: de jack-up "Amazone” ;
-  in Finland: drie d.p. boorschepen en vier 

offshore kranen, alsmede twee zware 
jack-up rigs voor de USSR:

-  in Brazilië: vier self-propelled jack-up 
barges voor Aramco;

-  in Oostenrijk: vier backhoe dredgers 
voorde USSR;

-  in Singapore: een grote offshore kraan.

Wij verwachten -  gezien onze 
ervaring en reputatie -  dat er vanuit de 
offshore petroleum en civiele industrie 
vraag zai blijven bestaan naar de 
diensten van Gusto Engineering en naar 
specifieke Gusto-producten.

Mede op grond hiervan willen wij de 
Tekenkamer Machinebouw uitbreiden 
met een konstrukteur/ontwerper op 
HTS-niveau.

Voor een juiste vervulling van deze 
technisch interessante funktie dienen 
kandidaten te beschikken over een ruime 
meerjarige ervaring als konstrukteur/ 
ontwerper van motorkamerinrichtingen 
en pijpleidingsystemen (o.a. brandstof-, 
smeerolie-, bilge- en ballastsystemen) en 
schema’s.
Bekendheid met voorschriften en eisen 
van klassebureaus is een vereiste. 
Bereidheid om te werken met 
geautomatiseerde grafische systemen 
strekt tot aanbeveling.

Uw bij voorkeur schriftelijke 
sollicitatie kunt u richten aan de heer 
W.A.H.M. Vossen, hoofd Algemene 
Zaken, Postbus 11,3100 AA Schiedam, 
tel. 010-260420.

ENGINEERING
’s-Gravelandseweg 557, Schiedam

Ballastmateriaal en contragewichten voor:
BRUGGEN - MOBIELE KRANEN - OFFSHORE OBJEKTEN - ENZ

NIMETA B.V. - 3350 AB PAPENDRECHT
POSTBUS 86 (RIETGORSWEG 5) - TEL. (078) 157 222 (8 lijnen) - TELEX 20513
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HERHAALDE OPROEP
In opdracht van de beherende vennoten van

FRISIAN SHIPYARD C.V.
te

Harlingen

een nieuw opgerichte buitendijkse assemblagewerf, welke de technische 
dienstverlening verzorgt voor de werven Barkmeijer Stroobos B.V. te 
Stroobos, Tille Scheepsbouw B.V. te Kootstertille en "Welgelegen" B.V. en 
Harlingen B.V. te Harlingen, leden van de Vereniging Conoship, zoeken wij 
voor de leiding van de onderneming een organisatorisch begaafde en 
zakelijk ingestelde

direkteur
Van deze technische manager wordt verwacht dat hij:
-  als ondernemer de nieuwe organisatie opstart en kommercieel en bedrijfs

matig ontwikkelt waarbij efficiency, techniek en dienstverlening centraal 
staan

-  als initiator en begeleider van de bouw van het goed geoutilleerde 
overdekte dok {afmeting 145 x 30 meter) funktioneert en het nieuwe 
projekt volgens de plannen realiseert

-  als leiderzowel de voorbereidende werkzaamheden, de personele organi
satie alsook de technisch-organisatorische aanpak van het gehele werf- 
gebeuren in de praktijk koördineert en programmeert

-  goede kontakten onderhoudt met de werven t.a.v. de personele organi
satie, de technische uitvoering en de zakelijke dienstverlening

-  een gezond financieel beleid voert en zorg draagt voor een goede finan
ciële administratie en bedrijfsadministratie

-  de acquisitie voor de bouw en eventueel afbouw behartigt en de niet- 
geëigende aktiviteiten uitbesteedt, in overleg met de wen/en

-  onderhandelt over de voorwaarden van de kontrakten met potentiële 
opdrachtgevers en kontrakten afsluit, uiteraard in overleg met de deel
nemers.

In aanmerking voor deze zelfstandige en verantwoordelijke management- 
funktie komt een jonge en dynamische

scheepsbouwer
van een behoorlijk ingenieursniveau, met tenminste vijf jaar ervaring in de 
scheepsbouw, zowel op het gebied van moderne bouwtechnieken als de 
organisatie van de bouw, die goede organisatorische talenten, bedrijfs- 
ekonomisch inzicht, een uitgesproken dienstverlenende mentaliteit en een 
goede kommerciële affiniteit aan de dag legt en eindverantwoordelijkheid 
kan dragen.

Daar gezocht wordt naareen kandidaat met potentiële groeikapaciteiten op 
de terreinen bouwoutillage, beheer, koördinatie, eigen afbouw en eigen 
nieuwbouw, waarbij een eigen en nieuwe markt ontwikkeld wordt, behoe
ven bewezen kwaliteiten op al deze gebieden op zichzelf minder belangrijk 
te zijn.

Brieven te richten aan Drs. J. de Zeeuw, onder kode "Frisian Shipyard".

Psychologisch Instituut Friesland, 
Emmaplein 6, 8933 BS Leeuwarden
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Personalia

W. van den Berg
Op 23 mei jl. vierde de heer W. van den 
Berg, thans Hoofdinspecteur Bedrijfsvoe
ring Schepen bij Nedlloyd Rederijdiensten 
B.V. zijn 40 jarig jubileum. Hij trad 40 jaar 
geleden als assistent werktuigkundige in 
dienst bij de Kon. Rotterdamse Lloyd. Vele 
relaties en vrienden kwamen naar het Ned
lloyd Huis om de heer Van den Berg en zijn 
echtgenote hun gelukwensen aan te 
bieden.

Ballotage

Gepasseerd voor het GEWOON LID
MAATSCHAP

Ir. J. B. BARNAS DIC. M.Sc.
Afdeling: Rotterdam

A. VAN DEN BRINK 
Afdeling: Rotterdam

Tewaterlatingen

Neerlandic
Op 26 april jl. werd bij B.V. v.h. Scheeps
werven Gebr. van Diepen te Waterhuizen 
met goed gevolg het m.s. 'Neerlandic’ te 
water gelaten.
Dit schip is in aanbouw onder bouwnum- 
mer 1024 in opdracht van Seatrade Gronin
gen B.V.
Het is het vierde schip uit een serie van zes 
identieke koelschepen waarvan er drie eer
der werden opgeleverd door de zelfde werf, 
te weten de Nautic’, ’Nyantic' en ’Nordic’, 
terwijl een eveneens identiek schip werd 
gebouwd door B.V. Scheepswerf Water
huizen, J. Pattje, genaamd ’Normandic’. 
Het betreft koelschepen speciaal ingericht 
voor het vervoer van bananen, met een 
totale ruiminhoud van ca. 258000 kubieke 
voet, terwijl nog 20 TEU containers aan dek 
kunnen worden vervoerd. De hoofdafme
tingen bedragen 108,76 m LOA (99,72 m 
LLL) x 15,85 m x 9.30 m.
De voortstuwing geschiedt door een Deutz 
motor van het type SBV12M640 met een 
vermogen van 4045 kW welke een verstel
bare schroef drijft.
Verder zijn 2 Deutz hulpmotoren geïnstal
leerd.
Het zesde schip in de serie (vijfde schip 
voor van Diepen, bouwnr. 1025) is thans in 
aanbouw.
Alle schepen zijn of worden gebouwd on
der klasse Lloyd's Register of Shipping, 
+100A1, +LMC, UMS, +  RMC.

Oerd
Op 15 mei 1985 is met goed gevolg te

P. DEKKER 
Afdeling: Groningen

P. J. DEN HAAK 
Afdeling: Amsterdam

G. HAGE
Afdeling: Amsterdam

R. J. TER HORST 
Afdeling: Rotterdam

D. VAN DER HORST 
Afdeling: Amsterdam

B. C. M KOOT 
Afdeling: Rotterdam

J. M NOBELS 
Afdeling: Amsterdam

W. OUDMAN 
Afdeling: Groningen

watergelaten het motorschip ’OERD’, 
bouwnummer 228 van Scheepswerf 
’Hoogezand' B.V. te Hoogezand, bestemd 
voor Wagenborg Passagiersdiensten B.V. 
te Delfzijl t.b.v. de veerdienst op Ameland. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 52,46 m., 
breedte 13,00 m. en holte 5,40 m.
In dit schip worden geïnstalleerd twee MAK 
hoofdmotoren, type 6 M 281 met een ver
mogen van elk 816 pk bij 750 omw/min, 
twee Scania hulpmotoren, type DS-11 met 
een vermogen van elk 190 pk bij 1500 
omw/min en een Valmet hulpmotor, type 
311 CG, met een vermogen van 40 pk bij 
1500 omw/min.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: 1 3/3 
E+ Roll on-roll off vessel, Sheltered 
waters.

Diversen

American Bureau of Shipping verhuisd
Met ingang van 29 mei 1985 is het Rotter
damse kantoor van het American Bureau of 
Shipping verhuisd naar: Boompjes 55, 
3011 XB Rotterdam; het telefoonnummer 
010-139416 is ongewijzigd evenals het te
lex no. 23512.

INGEZONDEN BERICHT 

Hoger Nautisch Onderwijs
Het is u ongetwijfeld bekend dat de minister 
van Onderwijs en Wetenschappen over
eenstemming heeft bereikt met de Hogere 
Zeevaartscholen over de oplossing van de 
stageproblematiek. Deze oplossing komt 
in hoofdzaak erop neer dat de scholen van

O. POUCHKINE 
Afdeling: Amsterdam

Ing. H. C. J. SCHOLTE 
Afdeling: Groningen

A. L. THIECKE 
Afdeling: Groningen

Ing G. TIMMER 
Afdeling: Rotterdam

Gepasseerd als BELANGSTELLENDE

J. H. KEEVEN 
Afdeling: Rotterdam

Gepasseerd voor het JUNIOR LIDMAAT
SCHAP

A. P. P. M. FRIES 
Afdeling: Groningen

W. VAN DER HAAR 
Afdeling: Rotterdam

Delfzijl, Utrecht en Den Helder de bereid
heid hebben getoond m.i.v. augustus 1985 
de 4-jarige opleidingen voor Navigatie en 
Scheepswerktuigkunde af te bouwen, 
waarbij ter compensatie andere, passende 
HBO-opleidingen aan deze scholen wor
den verbonden.
De reden van dit schrijven is dat in perspu
blicaties nauwelijks aandacht is besteed 
aan de rangenopleidingen. Juist deze in
formatie is voor de categorie bevarenen 
van de grootste betekenis, daar zij via de 
rangenopleidingen in feite nog bezig zijn 
met hun reguliere opleiding. In dit verband 
kan ik over de Utrechtse situatie meedelen 
dat de opleidingen voor de diploma's A, B1, 
B2, C1 en C2 normaal doorgang blijven 
vinden. Dit is in het overleg niet in discussie 
geweest omdat de Utrechtse A, B en C- 
opleidingen landelijk veruit de grootste zijn. 
(in 1983: Utrecht: 156, overige: minder dan 
100, publikatie O&W).
Vanwege de ingrijpende ontwikkelingen in 
het Nautisch Onderwijs, o.a. vanwege het 
STC-proces, de nieuwe bemanningswet- 
geving, semi-integratie etc. zullen deze 
rangenopleidingen op termijn -  echter niet 
eerder dan over 4 jaar -  geëvalueerd wor
den, waarbij een verdergaande concentra
tie tot de mogelijkheden kan gaan behoren.

Ir. J. K. van Til, 
Directeur Gem. IHTNO Utrecht.

Noorse vloot ingekrompen
De Noore vloot is in het eerste kwartaal van 
dit jaar afgenomen met 14 tot 740 schepen, 
terwijl het aantal booreenheden met 27 
even groot bleef. Het totaal aantal met 
Noors kapitaal gefinancierde schepen is
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echter gestegen met 35 tot 1054 en het 
aantal booreenheden met één tot 45.
Bij die laatste cijfers zijn de schepen inbe
grepen die geheel of gedeeltelijk eigendom 
zijn van Noorse reders, maar die onder een 
andere vlag varen. Volgens de Noorse re- 
dersvereniging, die deze cijfers bekend 
heeft gemaakt, tonen deze gegevens aan 
dat de totale Noorse vloot in omvang is 
toegenomen.
1984 was in veel opzichten een doorbraak 
voor de Noorse scheepvaartwereld. Naast 
de genoemde toename signaleert men een 
trend om uitgevlagde schepen terug onder 
de Noorse vlag te brengen. In het halfjaar 
voorafgaande aan april '85 zouden vijf 
schepen opnieuw in het Noorse scheep- 
vaartregister ingeschreven zijn.
Verder toont het aantal door Noorse reders 
bestelde schepen aan dat het beleid ge
richt is op het behoud van een veelzijdige 
maritieme bedrijfstak. Eind maart waren er 
57 schepen besteld voor registratie in 
Noorwegen en 34 voor registratie onder 
een andere vlag. Bovendien waren er zes 
booreenheden voor de Noorse vlag gecon
tracteerd en twee voor andersoortige regi
stratie. De offshoresector is met zestien 
schepen de grootste besteller. De voor
naamste typen van het restant zijn bulkcar
riers (17), combinatleschepen (9) en gas
en chemicaliëntankers (6).

DS 14-5-’85

Zesbaks duwvaart
De leden van de Raad van de Waterstaat 
hebben uiteenlopende opmerkingen ge
maakt over het voornemen van minister 
Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat om 
bij wijze van proef voor één jaar de vaart 
met zes duwbakken op de Waal toe te 
staan. De Raad van de Waterstaat heeft 
zich hiermee aangesloten bij een rapport, 
dat de commisie voor scheepvaartwegen 
en havens van de raad heeft opgesteld. 
De minister had de Raad van Waterstaat 
ten aanzien van dit experiment overigens 
niet om een officieel advies gevraagd, 
maar om kanttekeningen bij haar beleids
voornemen.
Een van de voornaamste opmerkingen van 
de commissie is, dat er over de kosten en 
de baten van de zesbaks duwvaart nog 
veel onzekerheden bestaan. Het verdient 
daarom aanbeveling om voorafgaande 
aan de beslissing over een definitieve in
voering van de zesbaks duwvaart een kos- 
ten-batenanalyse op te stellen, eventueel 
door een onafhankelijk bureau.
De door de minister voorgenomen proef
vaarten, met de daaraan verbonden voor
waarden van voldoende vaardiepte en 
maximale windkracht, zijn volgens sommi
ge leden van de raad acceptabel en nood
zakelijk om een verantwoorde beslissing 
over een definitieve invoering van de zes
baks duwvaart te kunnen nemen. Andere 
leden signaleren bezwaren zoals de aan
tasting van de veiligheid, de toeneming van

de hinder voor de overige vaart en de ver
wachte geringe voordelen. De ongevais- 
gevoeligheid van de vaart met zes bakken 
zou nader onderzocht moeten worden. 
Alvorens met een proefjaar te starten, die
nen er naar het oordeel van de Raad eerst 
duidelijke criteria te komen aan de hand 
waarvan men kan toetsen of de proef dient 
te worden beëindigd of kan worden voort
gezet. Bij eerdere besprekingen met be
langhebbende overheden en instanties 
heeft de minister al laten weten, dat de 
proef naar bevind van zaken te allen tijde 
kan worden afgebroken als daartoe aanlei
ding is.

Werkgroep 'Geschiedenis van de 
Scheepsbouw'
Sinds kort is in Rotterdam een werkgroep 
actief, die de geschiedenis van de 
scheepsnieuwbouw in het industriële tijd
perk in kaart wil brengen. Ook aanverwante 
terreinen als scheepsreparatie en 
scheepsmachinebouw zullen in de studie 
worden opgenomen.
De werkgroep wil gebruik maken van mon
delinge en geschreven bronnen en beeld
materiaal. Van veel van deze gegevens is 
niet bekend waar ze zich bevinden, terwijl 
van de diverse in de archieven opgeslagen 
gegevens niet precies bekend is wat ze 
inhouden. De werkgroep wil daarom aller
eerst nagaan wat zich op welke plaats be
vindt en dit bekend maken. In een later 
stadium kan gericht onderzoek dan plaats 
vinden.
De werkgroep zoekt ter ondersteuning van 
haar doelstelling en activiteiten mensen, 
die voor het speuren naar en in archieven 
tijd en interesse hebben. Voor schriftelijke 
reacties: Werkgroep Geschiedenis van de 
Scheepsbouw, p/a Postbus 2038,3000 CA 
Rotterdam. Telefonisch kunt U contact op
nemen met A. Priester 01899-13715 (na
18.00 uur) of 010-117600 (09.00-17.00 
uur).

1984 slecht jaar voor binnen-tankvaart
De situatie in de tankvaartsector van de 
binnenvaart is in 1984 verslechterd. Door 
sluiting van raffinage-capaciteit langs de 
Rijn en een groter gebruik door de olie
maatschappijen van eikaars faciliteiten 
ontstond een overcapaciteit aan scheeps- 
ruimte. De overcapaciteit kan de komende 
jaren met veel inspanning worden wegge
werkt op voorwaarde dat met banken en de 
overheid de nieuwbouw van schepen kan 
worden beperkt.
Dit schrijft de voorzitter van het Centraal 
Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB), drs. 
J. Dam (Nedlloyd) in het jaarverslag van 
zijn organisatie over 1984. Een beperking 
van de nieuwbouw is te meer noodzakelijk, 
omdat de vooruitzichten in de tankvaart 
niet rooskleurig zijn, gezien de toenemen
de overschakeling van de industrie op an
dere brandstoffen dan olie, aldus de 
redersorganisatie.

Dam uitte overigens onlangs in zijn jaarre- 
de kritiek op de banken, die volgens hem 
financiering verstrekken aan de binnen
vaart zonder voldoende op de hoogte te zijn 
van de overcapaciteit, zowel in de tank
vaart als in de droge lading. De banken 
zouden er volgens hem goed aan doen zich 
beter te verdiepen in de marktsituatie van 
de binnenvaart, alvorens kredieten te ver
strekken. De structurele overcapaciteit -  
waarvoor overigens nu een sloopregeling 
van start gaat -  bestaat namelijk al jaren. 
in het jaarverslag wordt tevens geconsta
teerd dat steeds meer rederijen in de pas
sagiersvaart hun schepen onder Zwitserse 
vlag brengen en Nederlands personeel 
aannemen onder goedkope Zwitserse ar
beidsvoorwaarden. De Zwitserse overheid 
heeft overigens maatregelen aangekon- 
digd om dit tegen te gaan.

ED 29-5-'85

'Ook olie opsporen in minder goede 
blokken’
Oliemaatschappijen die mee willen doen 
aan de zesde opsporingsronde naar olie of 
gas in het Nederlandse deel van het Conti
nentale Plat, zullen voortaan naast een 
opsporingsvergunning voor een kansrijk 
blok er een blok met een hoger risico bij 
moeten nemen.
Minister Van Aardenne van Economische 
Zaken wil met deze op het Britse deel van 
de Noordzee veel gehanteerde koppelme- 
thode een meer evenwichtige verdeling na
streven tussen de te verlenen opsporings- 
vergunningen, zo viel in Den Haag af te 
leiden uit de woorden van de bewindsman. 
Hij sprak bij de viering van het 175-jarig 
bestaan van het staatstoezicht op de 
mijnen.
De zesde ronde zal, na de succesvolle 
vijfde, in het eerste kwartaal van het vol
gende jaar worden gehouden. De minister 
zal de beschikbare gebieden tijdig bekend
maken, alsmede mededelingen doen over 
de relatie tussen de zogenoemde hoge- en 
lage riscio-gebieden.
Van Aardenne noemde het ongewenst om 
bepaalde mijnbouwaspecten onder het 
toezicht van andere diensten te brengen. 
Zoals bekend zijn de Veiligheidswet, de 
Arbowet, de Arbeidswet en de Hinderwet 
niet van toepassing op de mijnbouw en 
vindt het kabinet dat ook de Wet Luchtver
ontreiniging en de Wet Geluidhinder dat 
niet moeten worden. Van Aardenne wil 
handhaving van de taken van het Staats
toezicht (de oudste Rijksdienst in ons land), 
omdat een voortvarende exploratie en win
ning van delfstoffen alleen mogelijk is als 
procedurele en andere belemmeringen tot 
een aanvaardbaar minimum worden be
perkt. De mijnbouwwetgeving bevat vol
doende waarborgen voor veiligheid en ar
beidsomstandigheden, aldus de be
windsman.

DS. 24-4-'85.
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Kuwait Petroleum Research Technology BX

Kuwait Petroleum  Research & Technology B.V., 
located in the Europoort area of the Rotterdam  Harbour, 
is responsib le  for Research and new Product D eve lop 
m ent on behalf o f Kuwait Petroleum  Corporation, now 
seeks the service of a qualified

marine engineer
The assignm ent will entail contacts w ith Engine 

M anufacturers w orldw ide as well as visits to custom ers to 
handle techn ica l problem s.

The evaluation of marine propulsion m achinery 
deve lopm ent and analysis of sh ipboard technical p ro 
blems will form  the basis for defin ing future lubricating 
oil quality and guiding associated research programs.

The ideal app licant should have the follow ing 
qualifica tions:

University graduate or M arine Engineers c o l
lege plus additional theore tica l education.

years seagoing diesel experience as
FirstjjrChief Engine

A basic understanding o f lubricants and marine 
fuels is of advantage.

A good com m and qf spoker 
is essential.

written English

A pplications should  be in Eng lish  g iv ing  fu ll details ol 
education and career to date and be accom panied  

by a recent photogra ph  and addressed to:

Kuwait  I urn Research & Techno logy B.V.,

T
3000 HA R O TTER D A M ,

THE N ETH ER LA N D S.
A ttn .: Mrs. L. J . M. Bosch, Personnel Departm ent.
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U wilt toch zeker ook een bank 
die alle zeilen bijzet?

Soms zijn Financiële zaken zo specifiek dat 
lang niet elke bank goed genoeg is.

En het is treffend dat veel ondernemers 
de HBU weten te vinden.

Een alerte handelsbank met korte lijnen, 
soepele procedures en diepgaande kennis.

Arbitrage en eurovaluta, internationale 
transacties en documentaire kredieten, 
financiering van export en goederen -  bij de HBU 
zijn het specialiteiten van elke dag.

Net als de persoonlijke stijl waarin wij u 
begeleiden.

:1J
HOLLANDSCHE BANK-UNIE NV

Herengracht 434-440, 
1017 BZ Amsterdam, 
Telefoon 020-292226.

Coolsingel 104,
3011 AG Rotterdam, 
Telefoon 010-307911.

H

Brochures om aan te vragen:
De handelswissel, De cheque, Het onherroepelijk documentair export-krediet, Incasso en Exportfinanciering.


