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Wel en wee van reders 
en scheepsbouwers

Het jaarverslag van de Koninklijke Neder
landse Redersvereeniging (KNRV) is altijd 
een interessant stuk scheepvaartgeschie- 
denis voor hen die er, om welke reden dan 
ook, belang in stellen. Het gaat hierbij niet 
uitsluitend om het wel en wee van onze 
nationale scheepvaart in het afgelopen 
jaar, maar tevens om de vele en velerlei 
problemen waarmee het rederijbedrijf zich 
vandaag de dag internationaal geconfron
teerd ziet. Ook de toenemende en steeds 
ingewikkelder wordende internationale 
maritieme wetgeving is daar debet aan. 
Het is ondoenlijk ook maar enigszins uitge
breid in te gaan op de kaleidoscoop van 
gebeurtenissen die het verslag ontrolt. Hoe 
het de zeescheepvaart onder Nederlandse 
vlag in 1984 verging is in enkele zinnen 
gezegd: in tegenstelling tot andere bedrijfs
takken in Nederland, heeft de zeescheep
vaart niet kunnen profiteren van de ople
ving van de wereldeconomie en de wereld
handel. De resultaten vertonen dan ook in 
het merendeel van de sectoren waarin de 
scheepvaart actief is geen noemenswaar
dige verbetering ten opzichte van de slech
te resultaten in 1983. Een uitzondering 
daarop vormt de lijnvaart.
In het verslag wordt in het bijzonder de 
nadruk gelegd op het belang van de zee
scheepvaart voor de nationale economie; 
dit belang wordt aangetoond met een aan
tal cijfers. De zeescheepvaart is om fe be
ginnen de meest export-gerichte bedrijfs
tak in ons land. Van de totale produktie- 
waarde wordt 96 pet uitgevoerd. De bijdra
ge aan de betalingsbalans schommelt tus
sen de 1,5 en 2,5 miljard gulden! De zee
vaart heeft een bruto toegevoegde waarde 
van 2 miljard gulden. Hiervan bestaat ruim 
60 pct-d.w.z. 1,2 miljard gulden-uit lonen, 
salarissen, en sociale lasten.
Daarnaast heeft de zeescheepvaart een 
hoog investeringsniveau. Ondanks de eco
nomische recessie werd in de afgelopen 
jaren tussen 1,5 en 2 miljard gulden per jaar 
geïnvesteerd in zeeschepen! Voor het 
grootste deel werden deze schepen op 
Nederlandse werven gebouwd. Voorts 
biedt de zeevaart werkgelegenheid aan 
ongeveer 16.000 zeevarenden. Daarnaast

schept zij een directe en indirecte werkge
legenheid voor zo’n 14.000 man.
Het is duidelijk dat de overheid een dergelij
ke bron van deviezen en arbeid in de achter 
ons liggende moeilijke jaren financieel ge
steund heeft. Wil echter deze bedrijfstak, 
als exporteur en verdiener van deviezen en 
als belangrijke investeerder, zijn rol kun
nen blijven spelen, dan moet de uitgangs
positie ten opzichte van de buitenlandse 
concurrenten niet verslechteren. Een be
langrijke voorwaarde hiervoor is handha
ving van de investeringsfaciliteiten op ten
minste het huidige niveau. Dit niveau moet 
echter -  internationaal gezien -  als gemid
deld worden gekenschetst.
De huidige Investeringspremieregeling 
Zeevaart (IPZ) loopt met ingang van 1987 
af, en mogelijk zal al vóór dit tijdstip de 
reeds aangekondigde discussie plaatsvin
den over de Wet Investeringsregeling 
(WIR). De KNRV legt er terecht in haar 
jaarverslag de nadruk op dat, om het onder
nemingsbeleid niet met nóg meer onzeker
heden te belasten, het tijdig nemen van 
beslissingen noodzakelijk is. Wellicht zou 
overwogen kunnen worden de huidige re
geling in 1986 voor een jaar te verlengen
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om te voorkomen, dat de totstandkoming 
van een beslissing in een later stadium 
wordt belemmerd door de politieke situatie. 
Men moet hopen dat én de regering én de 
betrokken minister het hier mee eens zijn. 
Voor de reders zou dit een belangrijke ze
kerheid zijn.
Het verslag wijst er voorts op, dat van be
lang voor de toekomst van de Nederlandse 
koopvaardijvloot en de daarmee samen
hangende werkgelegenheid de discussies 
over de bemanningswetgeving zijn. De 
KNRV zegt zich te kunnen verenigen met 
de opzet voor het Ontwerp van Wet dat in 
de loop van 1985 aan de T weede Kamer zal 
worden voorgelegd. Eind 1984 werd in de 
Stuurgroep Nederlandse Handelsvaart 
overleg gevoerd over het concept van de 
notitie inzake de bemanningsbesluiten die 
behoren bij de wijziging op de Zeevaart- 
diplomawet.
Naar het oordeel van de KNRV komen de 
voorstellen voor de nieuwe besluiten niet 
tegemoet aan de noodzaak van nieuwe 
bemanningseisen, die de Nederlandse 
zeescheepvaart een basis kunnen ver
schaffen om op voet van gelijkheid met 
andere maritieme landen te kunnen con
curreren. In verscheidene van deze landen 
zijn reeds nieuwe bemanningsvoorschrif- 
ten ingevoerd, die mogelijkheden bieden 
tot het varen van moderne GHV-schepen 
met 17 è 18 man. Japan bijvoorbeeld is in 
1979 gelijktijdig met Nederland begonnen 
met de rationalisering van de bedrijfsvoe
ring van schepen. Inmiddels is daar de 
wetgeving voor het varen met geïntegreer
de officieren en gezellen al aangepast en 
zijn op de opleidingen hiervoor ingevoerd. 
In 1984 voeren 65 Japanse GHV-schepen 
met een gerationaliseerde bemanning van 
totaal 18 man. Voor 1985 zijn er in Japan 
plannen voor een uitbreiding tot 150 sche
pen. Daarnaast zal met een aantal sche
pen worden geëxperimenteerd met een 
totale bemanning van slechts 16 man. On
der Noorse vlag varen momenteel reeds 
zo'n 200 GHV-schepen met een beman
ning van totaal 18 man.
In Nederland komen de bestaande regelin
gen neer op een bezetting van minimaal 
20-21 man. Slechts 3 schepen varen met 
een dergelijke bemanning en dan nog al
leen maar op experimentele basis. Ook ten 
aanzien van de bemanningsvoorschriften 
op andere vaarten, zoals bijvoorbeeld 
zeesleep- en bevoorradingsvaart, zijn de 
concept-voorstellen, aldus de KNRV, over 
het algemeen té behoudend en niet vol
doende op de toekomst gericht.
Op de internationale markt komt de belang
rijkste concurrentie voor de Nederlandse 
reders uit de lage-lonen-landen in het Verre 
Oosten en uit het COMECON-blok. Dit be
tekent dat -  óndanks de reeds hoge graad 
van operationale efficiency die is bereikt 
door het omvangrijke investerings- en au- 
tomatiseringsprogramma -  ook in ons land 
met de nodige voortvarendheid doorge

gaan zal moeten worden met het rationali
seringsproces. Dit proces heeft een duide
lijk doel: met inachtneming van de veilig- 
heidskosten te komen tot een kostenverla
ging door het varen met kleinere maar beter 
opgeleide bemanningen. De KNRV ver
trouwt er dan ook op dat er in de loop van 
1985 een versie van de plannen op tafel zal 
komen die een meer vooruitstrevend ka
rakter zullen dragen.
Wij zouden hierbij de kanttekening willen 
plaatsen, dat wat in landen met een lange 
maritieme traditie zoals bijvoorbeeld Noor
wegen mogelijk is, ook onder de Neder
landse vlag mogelijk moet zijn. Als een land 
met een maritieme traditie als Noorwegen 
het presteert om schepen met een 18-kop- 
pige bemanning naar zee te sturen, dan 
bestaat er geen twijfel aan dat Nederland 
dat óók kan. Het is alleen maar kortzichtig
heid te denken dat de veiligheid daar niet 
mee gediend is. Hiermee wordt de nauti
sche en technische ontwikkeling aan boord 
van schepen miskend. Deze ontwikkeling 
valt niet tegen te houden door een conser
vatieve wetgeving of door protesterende 
vakbonden die roepen dat het arbeids
plaatsen gaat kosten. Het gaat hier om een 
proces dat, hoe dan ook, eenvoudig niet te 
stoppen is. Het is daarom te hopen dat dit 
inzicht eindelijk eens in volle omvang door
breekt.

Het jaarverslag 1984 van de Koninklijke 
Maatschappij 'De Schelde' (KMS) in Vlis- 
singen ademt een zeker optimisme uit. Im
mers, het blijkt dat dit jaar een goede aan
zet tot verbetering van het rendement van 
de onderneming heeft gegeven, na de in
grijpende herfinanciering die ten behoeve 
van de verzelfstandiging van dit bedrijf in 
1983 heeft plaatsgevonden. Het is daarom 
zonder meer begrijpelijk dat de directie 
zegt verheugd te zijn, dat reeds in het eer
ste volledige boekjaar na de verzelfstandi
ging een positief resultaat kon worden 
behaald.
Enkele cijfers om de gang van zaken te 
verduidelijken: de geconsolideerde omzet- 
waarde van de produktie daalde van 503 
miljoen gulden in 1983 tot 445 miljoen in 
1984. Deze daling werd voornamelijk ver
oorzaakt door het ten einde lopen van 
het S- en L-fregattenprogramma in de 
Scheepsnieuwbouw en het niet volledig 
aansluiten van de bouw van de M-fregat- 
ten. In 1984 werd een winst na belasting 
behaald van 10,8 miljoen gulden tegen 5,3 
miljoen gulden in 1983. In 1984 is de waar
de van de orderportefeuille gegroeid van 
1900 miljoen tot 2900 miljoen gulden. Het 
nog te verwerken deel steeg van 1100 tot 
1800 miljoen. Volgens de directie biedt de
ze orderportefeuille een goede basis om te 
werken aan een verdere versterking van de 
onderneming.
In 1984 werd voor een bedrag van 22,3 
miljoen gulden geïnvesteerd in materiële 
vaste activa tegen 4,8 miljoen gulden in

1983. Hiertegenover staan afschrijvingen 
ten bedrage van resp. 15,7 en 15,7 miljoen 
gulden. De verzelfstandiging van de onder
neming maakte het mogelijk de cash-flow 
in belangrijke mate te besteden aan het 
inhalen van de in het verleden ontstane 
achterstand in de investeringen. Hierbij 
werd uiteraard grote aandacht besteed aan 
automatisering op het gebied van ontwerp, 
berekening, produktie en administratie. 
Een belangrijk deel van het investerings
programma wordt gevormd door de invoe- 

(ring van een computergestuurd teken- en 
ontwerpsysteem (CAD-CAM). Nadat hier
mee in 1983 de industriegroep Ketelbouw 
van start was gegaan, is deze activiteit in 
1984 verder uitgebouwd. Thans worden 
voorbereidingen getroffen om de industrie- 
groepen Scheepsnieuwbouw en Appara
tenbouw gefaseerd op CAD-CAM te laten 
overgaan. Naast deze investeringen wor
den thans in belangrijke mate fondsen aan
gewend voor produktontwikkeling en pro- 
duktvernieuwing. Dit alles draagt ertoe bij 
de efficiency te vergroten en de internatio
nale concurrentiekracht te versterken. De 
bezetting van het scheepsreparatiebedrijf 
Scheldepoort was bevredigend met goede 
vooruitzichten. De directie noemt het ver
heugend dat de aanwezige dokcapaciteit 
na enkele slechte jaren nu in ruime mate 
kon worden benut. De strategische ligging 
van Scheldepoort speelde hierin een be
langrijke rol. De nieuwbouw van marine
schepen is winstgevend, en het ziet er naar 
uit dat de KMS-Marinewerf tot ver in de 
jaren negentig voldoende werk zal hebben. 
Als geheel wordt ook in 1985 een positief 
resultaat verwacht. Het dividend in 1984 
wordt gepasseerd en de winst toegevoegd 
aan de reserve.

Uit het jaarverslag van Van der Giessen-De 
Noord (GN) komt naar voren, dat de direc
tie verwacht dat de beslissing van Den 
Haag tot verlaging van het steunniveau aan 
de middelgrote scheepsbouw in Nederland 
in eerste instantie niet of in onvoldoende 
mate zal worden gevolgd door scheeps- 
bouwlanden elders in de wereld. Integen
deel, aldus het verslag, want de verslechte
ring van de marktsituatie die zich voorna
melijk in deze sector voordoet, heeft reeds 
geleid en zal naar de mening van de GN- 
directie nog verder leiden, tot een trend 
naar verhoging van subsidies in de directe 
en indirecte sfeer. Op grond van deze over
wegingen werd in 1985 besloten over te 
gaan tot de inkrimping van de Civiele 
Scheepsbouw.
Een continuïteitsplan maakt echter de 
voortzetting daarvan in afgeslankte vorm 
mogelijk. GN wil in deze markt actief blijven 
en de specifieke scheepsbouwkennis vast
houden om, bij instandhouding van de be- 
drijfsuitrusting, de positie in de middelgrote 
scheepsbouw weer in te nemen op het 
moment dat de marktsanering zóver is ge
vorderd, dat het prijsniveau een rendabele
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ELECTRONIC CRANE LOAD MOMENT INDICATORS

•  S olid-state p ow e r supp ly  can run  o ff  a  va rie ty  o f  vo ltages 
—  11-13V D C  @  6A ; 22 -26 V  (d> 3 A ; 8 5 -13 0V A C , 50/60  
H z @  1A; 170-270V  AC, 50 /60  H z @  1A.

Now the mobile or pedestal crane operator can get all the 
information needed for most efficient crane operation, Mar- 
tin-Deckers 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. •  S tandard un it m easures up to  999 ,00 0 lbs S caling in tons 

o r m etric  weights a lso available.

MOORING AND POSITIONING INSTRUMENTATION

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 built into wireline machinery.
•  Applicable for all offshore construction projects to monitor tension on lifting cables and/or 

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

towing cable tension and ship docking tines.
•  Can be equipped with recorder to provide permanent records.
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VOOR DE BENELUX EN SPANJE
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produktie weer mogelijk maakt. Daarnaast 
zal een bredere basis moeten worden ge
vonden door middel van de ontwikkeling 
van projecten, die aanvaardbare mogelijk
heden bieden en waarbij zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van de aan
wezige specifieke scheepsbouwkennis en 
de moderne faciliteiten. Het huidige pro- 
duktieprogramma loopt tot in 1986 en biedt 
een uitgangspunt om aan de genoemde 
ontwikkelingen uitvoering te geven. Voor 
het te zijner tijd weer uitbreiden van de 
produktie, die essentieel is voor het beter 
benutten van de moderne uitrusting, is dan 
van belang dat de huidige financiële ruimte 
ook op dat moment aanwezig is.
Dit plan -  als het tenminste in praktijk opge
wassen is tegen de theorie -  bevat dus een

mogelijkheid om later -  hoe veel later? -  in 
de civiele scheepsbouw te kunnen terug
keren. Aan de andere kant: know-how die 
in arbeidskrachten ligt opgeslagen’ lijkt bij 
een lange duur van het non-actief moeilijk 
te conserveren om op een later tijdstip weer 
te kunnen worden gebruikt. Het is echter 
wél duidelijk, dat Den Haag de werf Van der 
Giessen-De Noord op een cruciaal mo
ment in de kou heeft laten staan, en dat 
blijft, van welke kant men het ook beziet, 
een trieste zaak.
Verheugend mag het misschien echter 
worden genoemd dat de Tweede Kamer bij 
de regering heeft aangedrongen op initia
tieven om in EG- en OECD-verband te 
komen tot een snelle vermindering van de 
financiële overheidssteun aan de scheeps-

bouwindustrie in de betrokken landen. Mo
tief: de vele vormen van steun in deze 
landen kunnen bij voortzetting leiden tot 
een ontwrichting van de internationale 
marktverhoudingen op scheepsbouwge- 
bied. Dit lijkt wat eufemistisch gezegd, want 
die ontwrichting is er feitelijk al. De waar
heid is dat het voortbestaan van de steun
verlening aan de scheepsnieuwbouw een 
structureel herstel daarvan in de weg staat. 
Er zijn werven, en daartoe behoort ook GN, 
die concurrerend zouden kunnen bouwen 
als overal de ondersteuning van de over
heid zou wegvallen. Pas dén zou er sprake 
zijn van een gezonde situatie en zouden de 
werven die bij de tijd zijn gebleven, zoals bij 
GN het geval is, winstgevend kunnen 
werken.

vHk

CEBOSINE

STIJGING ORDERPORTEFEUILLE IN EERSTE KWARTAAL

Voor het eerst sinds twee jaar is de totale 
waarde van de orderportefeuille voor de 
zeescheepsnieuwbouw in het eerste kwar
taal 1985 weer gestegen tot boven de 2 
miljard gulden. Per 31 maart bedroeg het 
totaal aan opdrachten en onderhanden 
werk 2.038 miljoen gulden.
Deze plotselinge stijging van bijna 10% kan 
worden verklaard door een in verband met

de strenge winter gering aantal afgelever
de schepen en een groot aantal verworven 
opdrachten.
Deze opdrachten betroffen onder andere 
een twintigtal vissersschepen voor Neder
landse vissers, voornamelijk nog besteld in 
het laatste kwartaal van 1984 in verband 
met de per 29 december door Staatssecre
taris Ploeg ingestelde licentieregeling.

Voorts werden ook drie opdrachten ge
boekt in de categorie 'groot zeegaand bag- 
germaterieel’.
Ten aanzien van de door Van der Giessen
de Noord teruggegeven opdracht van 
North Sea Ferries kan worden opgemerkt 
dat deze order nog niet in de statistieken 
was opgenomen en de cijfers dus niet beïn
vloedt.

Ontwikkelingen van de orderportefeuille zeescheepsnieuwbouw

Periode Totale waarde waarvan Totale CGT waarvan Totaal aantal waarvan
in milj. guldens voor export voor export schepen voor export

1e kwartaal 1985 2.038 620 462.100 143.850 132 62
4e kwartaal 1984 1.862 503 400.150 117.330 111 58
3e kwartaal 1984 1.890 403 408.075 83.635 108 48
2e kwartaal 1984 1.780 348 388.910 69.400 103 43
1e kwartaal 1984 1.702 275 371.000 60.700 99 34

Totaal ontvangen opdrachten 
1e kwartaal 1985 482 179 128.745 37.320 40
4e kwartaal 1984 275 176 67.350 47.430 24
3e kwartaal 1984 343 58 78.705 17.040 20
2e kwartaal 1984 379 116 85.660 23.000 23
1e kwartaal 1984 253 50 47.500 6.750 22
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Latest Developments in Combined Stabilizer and anti-Heeling 
Systems* By Horst Halden'

1. INTRODUCTION
The combined INTERING Stabilizer and 
Anti-Heeling System was developed in the 
late 1960s. Since the first installation in 
1970, practical experience on some 200 
vessels and about 1300 thoroughly en
gineered projects, together with continual 
development and system improvements, 
have led to an extreme reliability proven on 
many types of ship, including the world’s 
largest train ferries.

The INTERING System combines the 
following operations within the same tank 
system:
•  Loading/discharging:
anti-heeling operation heeling test opera
tion
•  At sea: stabilizer operation
•  In Ice:
to break the vessel free cyclic heeling 
operation for reduction of friction between 
hull and ice.

2. FUNCTION, ARRANGEMENT, MAIN 
COMPONENTS
The system always consists of U-shaped 
tanks half filled with water. The main com
ponents are indicated in Fig. 1.

2.1 FUNCTIONAL PRINCIPLE ANTI
HEELING
During anti-heeling operation, the tanks 
are connected to a rotary-type blower via 
pipes and pneumatically controlled air 
valves.
As soon as the ship is inclined by asymmet
ric load, the tank water is automatically 
pushed by the blower air to the ship’s side 
opposite to this load, in order to immediate
ly right the vessel.
In comparison to pump-activated anti-heel
ing systems, where the pumps are started 
and stopped for every cycle, the blower in 
the INTERING air-activated anti-heeling 
system is kept running continuously. By 
this method only the quick-operating 
valves have to be opened/closed in order to 
have the full transfer rate available without 
delay.
The speed of the water is considerably 
lower than in pump-activated systems 
since a larger cross duct area can be used. 
Due to the elasticity of the air, the flow of the 
tank water is immediately reversed without 
fear of dynamic shocks.
A load symmetry indicator system has 
been developed to continuously indicate 
the degree of asymmetric stowage during 
loading and discharging operations and, 
when required, a heeling angle and tank 
capacity warning system further facilitates 
the loading/discharging procedure.

ANTI-HEELING
VALVES

O ) ANTI -  HEELING OPERATION 

Fig. 1. Function Scheme

2.2 Automatic heeling Tests
To check the stability of the ship and to 
facilitate the optimum choice of stabilizer 
tank, automatically operating heeling test 
equipment has been designed. The tank 
water is automatically shifted to two defined 
levels, and the heeling moment produced 
causes a heeling angle which is measured 
by a heeling angle sensor in the anti-heel
ing control. In order to enable these in- 
service heeling tests during small roll mo
tions of the vessel, a special smoothing 
filter has been developed for suppressing 
the indication of superposed roll motion.

2.3 Functional Principle Stabilizer 
Operation
In the main operating range, the stabilizer 
valves are automatically controlled to 
cyclicly block the tank water on the upward 
moving ship’s side during the phase of the 
maximum roll angle velocity. The ship is 
thus obliged to lift up the tank water to a 
higher level of potential energy, compared 
to the pure passive operation from which it 
is then released in order to flow to the 
opposite ship's side where it is blocked 
again for counteracting the roll on that side. 
The control system, using the signals for 
roll angle, roll angle velocity, natural list 
angle and tank water, works independent 
of the vessel's speed, load and sea condi
tion and ensures an immediate and indi
vidual adaptation of the tank water flow at 
each roll cycle.
in the passive operating range where the 
actual roll period is about the same as the 
natural period of the tank system, the 
valves are permanently kept open, thus 
providing the optimum condition for a pas
sive tank system in resonance.
The water is automatically oscillating 
athwartships with a phase lag to the roll 
angle of 90 degrees, thus always counter
acting the vessel’s roll with a maximum 
stabilizing moment when the vessel is roll
ing upwards with maximum velocity.
At roll periods considerably smaller than 
the natural period of the tanks (ballast con

dition), the water cannot follow the roll mo
tion fast enough, and the efficiency of the 
system is correspondingly reduced (Fig. 2 
left range).
At very long periods, as a consequence of a 
following sea, the water is only released 
from the ship’s upper side when the ship is 
righting to the other side (Fig. 2 right area).

2.4 Main Components
Due to the following features, extreme re
liability has been obtained, enabling a three 
years guarantee of all components:
a. The plant has no moving parts in contact 

with water.
b. Sensors are of wear-and tear-free de

sign with non-contact signal pick-up.
c. Electronic control system on micro-pro- 

cessor basis has standard built-in check 
programs for sensors and control 
system.

d. Main valves: Elastic double lip sealings 
designed to selfregulate abrasion; 
pneumatically operated cylinders and 
valves with automatic lubrication; auto
matic check and valve maintenance 
program.
Stabilizer valves are operated by a 
pulsation control procedure enabling 
the combination of closing a measuring 
purpose (diode effect).

e. Blowers: Friction-free rotating pistons 
and solid housing/gear construction de
signed for durability exceeding the ves
sel’s life-span.

f. Maintenance: Little maintenance is re
quired due to component design and is 
limited to a regular check of filters, lubri
cators and gear oil.

'Lezing gehouden voor 2 afdelingen van de Ned. 
Ver. van Technici op Scheepvaartgebied, de 
Sectie voor Scheepstechniek van het K.l.vl. en 
'William Froude' jan. 1985.

"D irector Intering GmbH. Hamburg
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LBP = 13 75 m  Bm l D *  I9 ? m
STABILIZER MOMENT 750 im
ANTI HEELING MOMENT 750 Im
RATE OF ANTI HEELING MOMENT 4J0 tm/mm 
STABILIZER WAVE SLOPE CAPACITY 4 3*

Fig. 3. Typical Arrangement on a RoRo Vessel

2.5 Arrangement on Different Ship 
Types.
In most ship types, the system is arranged 
without any loss of cargo space, as shown 
in the example of the RoRo vessel in Fig. 3. 
The side tanks, required for anti-heeling 
operation, are connected on the water side 
by a duct passing through the double bot
tom and the stabilizer valves are arranged 
within the depth of the ship's web frames, 
realizing the air exchange via the cargo 
hold.
In ships where an open tank system' is not 
suitable, the air exchange during stabilizer 
operation is realized via an air cross duct, 
thus creating a 'closed tank system’. 
Another advantage of this tank arrange
ment is to have the tanks on the double 
bottom around the engine control room. 
Blowers and anti-heeling valves are usual
ly installed in the engine room. However, 
they can also be arranged at any suitable 
place.
The control unit is usually installed in the

engine control room and remote control 
panels on the bridge and near the car 
ramps.

3. NEW ICEBREAKING HEELING PRO
CEDURE
The INTERING Stabilizer and Anti-Heeling 
System can be used for:
•  Freeing of the vessel when sealed in ice.
•  Cyclic heeling of the vessel when sailing 
through ice of moderate thickness for re
ducing friction between the ice and the 
ship’s hull.
•  Enabling icebreakers to advance in mul
ti-year ice/ice ridges having extreme thick
ness.

The first successful tests were made in the 
early 1970's in the Baltic Sea where, as an 
extreme result, a small RoRo vessel sealed 
in ice managed to break free with an IN
TERING System, avoiding the call for an 
icebreaker.
The new Icebreaker Heeling Procedure is

based on the consecutive utilization of:
•  The heeling capability of the anti-heeling 
system (shifting the water athwartships by 
blower air for heeling the vessel), and
•  The capability of the stabilizer system to 
release the water shifted to the max. level at 
one side, thus causing very fast oscillation 
of the tank water within the natural tank 
period.

Based on a typical stabilizer tank system 
designed for a wave slope capacity of abt. 
5° and a natural period of 10 secs., means 
the following dynamical effect:
Within 2.5 seconds, a moment causing the 
vessel's heel of about 5° (in open water) is 
applied on the ship, which results in a dyna
mic rocking effect which helps to free the 
vessel from the ice.
An automatic control procedure has been 
developed to optimize the sequence of a 
procedure according to 3.4 and 3.5, suc
cessfully tested on the German Polar 
Icebreaker Research Vessel POLAR- 
STERN’.

Compared to conventional heeling sys
tems, two main benefits are obtained:
a. The generation of a dynamic rocking 

effect (according to 3.5) resulting in an 
increase of the peak rate of 10-30 times 
(depending on the size of the blowers) of 
that obtainable by constant shifting of 
the water by blowers or pumps.

b. For icebreaking conditions (according 
to 3.5) where the time between the 
reaching of the maximum heeling mo
ment is directly influencing the forward 
speed of the vessel breaking through 
the ice ridges.

This new procedure leads to at least the 
doubling of the heel frequency and thus the 
vessel's speed.

4. AUTOMATIC TANKWATER NEU
TRALIZATION SYSTEM
The system is applied in combined plants 
with stabilizer tanks which are also used for 
anti-heeling or ice heeling purposes.
The task of the plant is to shift the water from 
any level to the neutral position and to block 
it permanently in an emergency situation.

The operation is characterized by the 
following relevant safety features:
a. Blower and control system are con

nected to the emergency supply 
system.

b. Once started, the system works fully 
automatically.

c. Successful finishing of the ’neutraliza
tion operation’ in all connected tanks is 
automatically signalled by the control 
system.

d. In case the stabilizer/heeling tanks are 
damaged and the neutralization cannot 
be achieved, a corresponding alarm 
signal is given.
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1 STABILIZER VALVES 3  SENSORS "MAX. WATERLEVEL"

2  VALVES HEELING SYSTEM 4  SENSORS ABOVE NEUTRAL LEVEL

Fig. 4. Automatic Tankwater Neutralization

e. All air valves are equipped with self
locking devices for the closed position, 
keeping the valves permanently closed 
after the neutralization operation'. They 
will not open even when the pneumatic 
air supply fails.

f. With the tank water thus permanently 
blocked in the neutral level position, a 
free surface effect caused by the com
pressibility of the trapped air only has to 
be considered in the damaged stability 
calculations.

The amount of reduction of the free surface 
moment and of the according GM-reduc- 
tion obtained by the 'neutralization opera
tion' depends on the tank geometry and is 
about 15 -  25% of that of open U-tanks 
without tank water 'neutralization'. The 
application of this type of system is there
fore of special interest for vessels which 
have to fulfil special stability requirements 
in damaged conditions.
The first installation of this type has been 
realized on the German Polar Research 
Vessel VOLARSTERN'.

5. Fuel as Operating Liquid
In icebreakers, research vessels and naval 
vessels, the use of fuel as an operating 
liquid in the stabilizer/anti-heeling tanks is 
of special interest as it enables a double 
use of the tanks and decisively increases 
the 'getting home fuel reserve’.
The main areas of investigation have been:
•  Influence of the kinematic viscosity, 
changing with fuel quality and temperature 
on the flow conditions during stabilizer 
operation,
•  Component design to withstand the spe
cific requirements due to fuel, and
•  Safety aspects.

After extensive research work and testing, 
authority approval was obtained.

6. Questions, Discussion
The numerous questions raised and dis
cussed after the presentation can be 
summarized in the following groups:
•  Dimensioning criteria
’’Roll Reduction Prediction/Competitive 
Systems
•  Corrosion in Tanks
•  Comparison to Pump Systems -  effect 
of reaction time.

6.1 Dimensioning Criteria
Size of tanks: As the moment of the stabiliz
er tanks has to counteract the sea moment 
acting on the ship (Msea in Fig. 1b), the 
stabilizer tanks have to be dimensioned for 
about the same magnitude as that of the 
attacking sea moment.
Experience has shown that tanks with a 
stabilizer wave slope capacity of about 3.5 - 
5° give sufficient results whereby the lar
ger values apply to smaller ships and smal
ler values to larger ships.

The water cross duct height is defined by 
the smallest roll period at which the plant 
has to be effective. Due to limited space 
available for the cross duct, the system can 
usually not be dimensioned for extreme 
ballast conditions leading to very short roll 
periods.
Practical realized heights of cross duct vary 
from 0.5 M to about 1.5 M and in extreme 
cases up to 1.9 M.
For defining the rate of anti-heeling mo
ment and, thus, the size of blowers and 
anti-heeling valves, all data is required 
which influences the heeling moment pro
duced by the loading/discharging opera
tion, such as:
•  unit weights,
•  speed of vehicles,
•  slewing speed of cranes,
•  ramp dimensions,
•  indication of extreme simultaneous 
operations on different decks.
With this information the 'resulting heeling 
moment’ is plotted versus time and based 
on the load conditions with the smallest 
product of displacement x GM, the max. 
allowable heeling angle (about 2° for nor
mal cargo ramps; 5° for deck cranes), the 
amount of heeling moment to be compen
sated during typical loading/discharging 
cycles and, thus, the required rate of anti
heeling moment is defined.

6.2. Competitive Systems, Compari
son Criteria for Roll Reduction Effi
ciency.
A comprehensive evalution of different roll 
stabilizing systems can only be done on the 
basis of an objective and measurable com
parison criterion.
The criterion to be used must be the very

source for the stabilizing effect in every 
system:
The stabilizing moment correct in phase 
with the vessels roll, i.e. generated with a 
phase lag of 90 degrees to the vessel’s roll 
angle, directed against the roll angle veloc
ity, as indicated in Fig. 1b.
Fin stabilizers generate this moment by 
tilting the fins, thus producing correspond
ing hydrodynamic forces. In tank stabiliz
ers, the stabilizing moment is produced by 
the vessel’s roll itself, whereby the phase 
adaptation is realized by a control system 
as described in chapter 2.
In case of purely passive tank stabilizers 
(free surface type), the phase adaptation of 
the water flow is a passive one (defined by 
the height of filling level and tank dimen
sions) and accordingly only optimum for a 
small period range. On the other hand, the 
free surface type tank system has the 
advantage of a cheap installation and does 
not require any control gear.
As the change of the filling level in the free 
surface type tank, with which a certain tun
ing to different roll periods can be obtained, 
cannot be realized quickly enough (as re
quired in less than half a roll period), the 
lack of efficiency with regard to the required 
immediate response to irregular roll is self 
evident.
Furthermore, the fact that the water in the 
passive free surface type tank is complete
ly without control, leads to the following 
consequences:
a. loss of stability according to size of tanks 

arranged over the full breadth of the 
ship.

b. increase of heel during loading/dis
charging.

c. uncontrolled water movement out of
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Fig. 5. Efficiency Criteria Fin/Controlled Tank Stabilizer

phase which increases the vessel's roll, 
especially in a following sea.

The free surface type tank system can 
therefore not be dimensioned for sufficient 
stabilizer wave slope capacity.
The comparison of the controlled INTER- 
ING tank stabilizer with fin stabilizers is 
shown in Fig. 5/1-7.

6.2.1. Influence of the roll period 
The stabilizing moment of the fin is avail
able at smaller roll periods compared to the 
C.T.S. It is immediately generated when 
the fin is tilted and is produced by the hy
drodynamic forces at the tilted fin. The pow
er is taken from the main engine.
The smallest roll period at which the con

trolled INTERING tank stabilizer is effec
tive is defined by the natural period of the 
tank system. Towards larger periods, the 
stabilizing moment is maintained by the 
effect of a control. (See also Fig. 2). The 
passive free surface type tank stabilizer 
has an accordingly smaller range of effi
ciency.

6.2.2. Influence of the vessel's speed 
The stabilizing moment of the fin reduces 
with the speed according to the square 
law'. When the vessel’s speed is reduced to 
50%, the stabilizing moment produced by 
the fin at the same maximum tilting angle is 
reduced to 25%.
The efficiency of the INTERING controlled

tank stabilizer is basically independent 
from the vessel's speed, with a slight in
crease in effect towards a slower speed, 
due to the fact that the free roll of the vessel 
increases at slower speed, and with in
creased free roll also the reduction effect of 
the system increases.
On the basis of normally dimensioned sys
tems, the fin stabilizer looses superiority 
when the speed is reduced by about 25%.

6.2.3. Roll Angle 
Fin:
At sufficient speed, the tilted fin produces 
full hydrodynamic forces/stabilizing mo
ment, and the roll angle at which the full 
effect is obtained is defined by the sensitiv
ity of the control system which is usually 
about 2-3°.

Controlled Tank Stabilizer (CTS):
Due to the energetic principle, i.e. the ves
sel's roll causing the athwartships oscilla
tion of the tank water, a certain roll is always 
required to obtain full efficiency/stabilizing 
moment.
According to the hydrodynamic quality of 
the tank system, and height/breadth ratio, 
the full stabilizing moment (Mslab) is 
obtained in favourable conditions at roll 
amplitudes of about 6° and in less favour
able installations at about 14°.

6.2.4. Influence of GM Increase
The stabilizer wave slope capacity (28tab) 
for both systems is reciprocated to the GM 
so that both systems suffer in the same way 
with the increase of the GM.
Increase of the GM from 1.0 to 2.0 M thus 
reduces the stabilizer wave slope capacity 
by 50%.

6.2.5. Energy Efficiency
The ratio stabilizing moment per unit re
quired energy is indicated for both systems 
operating and not operating.
In operating conditions, the superiority fac
tor for the INTERING controlled tank 
stabilizer of 3.2 is caused by the energetic 
principle of the CTS in which the energy for 
the production of the stabilizing moment is 
delivered by the waves, whereas in case of 
the fins the main engine is the energy 
source.
When not operating, the fin hull openings 
cause a drag effect in the range of 1.5 to 2% 
leading to the ratio of >  12.

6.2.6. Investment Efficiency
The investment/installation costs for fin 
stabilizers are in the range of 6-8 times thas 
of CTS; the relationship of stabilizing 
moment/unit cost is >4  in favour of the 
INTERING Controlled Tank Stabilizer.

6.2.7. Damage Avoidance
As the securing of cargo is usually dimen
sioned to withstand at least 15° roll angle 
and as about 90% of all damages is caused
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spreekbaar gebleven. Geen onpersoonlijk 
concern, maar nog steeds een beetje 
meneer Smit. En zo hoort het ook, vinden wij.

Want de las-industrie leent zich niet 
voor een massale aanpak. Geen lasser is

hetzelfde, en elk project stelt z’n individuele 
eisen. Wij doen ons best daaraan te voldoen. 
Net als vroeger.
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regeren nu het zuivere produktieproces.
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keurig. Kwaliteitsnormen als ASME, TüV, EdF 
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Meneer Smit’s laboratorium is het 
Research & Development Department ge
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meneer Smit vraagt, ( y  | T U f  E l  
of naar Smitweld... ® i f i l  I  WW E L I /
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at roll angles exceeding 30°, the average 
roll reduction of 50-60% obtained by the 
INTERING controlled tank stabilizer sys
tem leads to about the same damage avoi
dance as obtainable with fin stabilizers.

6.2.8. Passive Free Surface Tanks 
The passive free surface type tank stabiliz
er system can be considered less as a 
competing system than as a complemen
tary system with a narrow range of applica
tion.
Using the INTERING bench test facilities 
with large scale roll simulators (3 M wide), 
intensive research and developments 
have been made since the late 1960s, and 
one of the first projects was carried out for 
the German Navy to define the optimum 
range of application for the controlled tank 
stabilizer and the passive free surface tank 
stabilizer.
Due to the design and control principle, the 
INTERING controlled tank stabilizer main
tains efficiency at a large period range. 
However, as explained in Fig. 2 and chap
ter 6.1., the system is not so efficient at 
extremely short periods. When dimension
ing U-type tanks for extremely short 
periods, the required cross duct height will 
theoretically exceed the service filling level 
which explains why, at the short periods, 
only a passive free surface type tank sys
tem can be used.
When owner and opera ting crew  are aware 
of the limited efficiency range and the rel
evant stability features, i.e. no immediate 
blocking of the water, fully uncontrolled 
water movement in emergency situations, 
the passive system gives acceptable re
sults in ships where fins and the controlled 
tank stabilizers cannot be installed.
The passive stabilizing system of the free 
surface tank type, developed by INTER
ING, is marketed under the brand 'ENCO 
Passive Stabilizing System'.

6.3. Corrosion in Tanks
According to the example brought up in the 
discussion, the most unfavourable condi
tions occur in passive free surface type tank 
systems where enrichment of air/oxygen in 
the tank water and steel structure is caused 
by turbulence in the oscillating tank water 
and water sloshing against the tank struc
ture. The use of sea water accelerates the 
corrosion effect and this is aggrevated if the 
tanks coatings are of poor quality.
In the U-type INTERING controlled tank

stabilizer, laminar flow conditions prevail 
and, when required, special guide plates 
defined by large scale model tests are in
stalled to avoid the erosion/corrosion effect 
caused by turbulence and spfashing. 
However, the quality of the coating has the 
maximum effect on the prevention of corro
sion. One of the first RoRo vessels equip
ped with the INTERING System in 1970 -  
MS 'ALGOL' ARGO-Reederei, Bremen -  
still operates with first basic coating and 
remains in excellent condition. Wherever 
possible, fresh water should be used which 
is no problem in the combined system 
where the tanks serve also for anti-heeling 
purposes.

6.4. Comparison to Pump Systems
From practical experience INTERING has 
gained with pump-activated anti-heeling 
systems since mid 1970 on various types of 
vessels, a heeling pump control system 
has been developed which is marketed 
under the brand ENCO PC.
The basic differences between the INTER
ING air-activated anti-heeling system and 
pump systems are found in the:
•  Reaction time
•  Start frequency
•  Maintenance/reliability
•  Safety aspects
•  Flexibility of arrangement.

Reaction time (defined as the tim e from the 
generation of the signal until full transfer 
flow rate);
In the INTERING air-activated system with 
permanently running blower, rapid 
pneumatically operated air valves (about 1 
second) a full transfer rate is immediately 
available after valve operation. The reac
tion time is less than 2.5 seconds even in 
very large systems as on train ferries with 
transfer capacities of up to 25,000 m3/h.
In pump systems, the butterfly valves on 
the water side have to be opened/closed, 
and the pump to be started/stopped at each 
cycle. As the area on the water side is about 
10 times of that of the air pumps, the op
erational time is correspondingly long. De
pending on the diameter of the pipes, it 
takes up to 25 seconds for a 600 mm dia
meter duct.
Due to the longer reaction time, a pump 
system must be designed for an according
ly increased flow rate in order to obtain the 
same amount of transferred water within a 
given cycle.

Example; On basis of a cycle time of 40 
seconds (time until full moment is acting on 
the ship, 90° slewing of crane, trailer 
reaching max. lever position), a pump sys
tem must have 60% more installed power in 
case of a reaction time difference of 10 
seconds and 220% in case of a reaction 
time difference of 15 seconds.
This explains why, in short loading cycles 
where already one cargo unit leads to un
acceptable heeling angles, pump systems 
cannot be applied.

Start frequency:
Due to the limited starting frequency of 
pump motors, their application becomes 
critical as they cannot be applied to sys
tems where the time between pump starts 
is less than 1 to 1.5 minutes, whereas the 
INTERING activation principle has no 
limitation on the shifting freguency.

Maintenance and Reliability:
From this aspect, the air-activated INTER
ING principle shows superiority as all com
ponents are working at the air side which is 
in practice confirmed by a three years 
guarantee.

Safety Aspects:
Pump systems have valves on the water 
side acting as control valves during the anti
heeling operation and as safety devices for 
blocking the w ater when the system is 
switched off. In the INTERING system the 
water-side valves are kept permanently 
open during the anti-heeling operation and 
the water flow is controlled by air valves. 
When the INTERING system is switched 
off or in emergency situations (fail-safe 
principle) the water is blocked by the water
side valves ancfthe air-side valves leading 
to a double safety compared to heeling 
pump systems.
As the water-side valves in the INTERING 
system operate only when starting/stop
ping the system, they do not suffer sensitive 
wear and tear and remain tight during the 
vessel's lifetime.

Flexibility of arrangement:
In many installations, more than one 
(sometimes up to four) tank systems must 
be provided which can be served by the 
same blower, compared to one pump 
which must be arranged for each tank 
system.

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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Elektromagnetische voortstuwing
door. Dr. Ir. K. J. Saurwait.

Pogingen om nieuwe voortstuwingsmoge- 
lijkheden voor schepen te vinden leiden 
over het algemeen niet in korte tijd tot suc
ces. Toch ziin er in de loop der tijden, door 
volhardend onderzoek en na vele beproe
vingen en tegenslagen in de praktijk, naast 
de voortstuwing met zeilen, raderen en 
schroeven andere voortstuwingsmetho- 
den ontwikkeld die van wezenlijke beteke
nis bleken te zijn voor de voortstuwing van 
schepen onder bepaalde omstandighe
den. De voortstuwingsmogelijkheden met 
een Voith-Schneider propeller en met be
hulp van een waterstraal vonden zo hun 
eigen toepassingsgebieden.
Ook in deze tijd wordt volhardend getracht 
nieuwe voortstuwingsvormen te ontwikke
len waarbij de voortgang op het gebied van 
de voortstuwing b.v. met behulp van golf- 
energie gering is en men op het gebied van 
de elektromagnetische voortstuwing voor
uitgang kan waarnemen. De gedachte een 
schip met behulp van een magnetisch veld 
en een elektrische stroom voort te stuwen 
is al vrij oud. In 1961 werd in Amerika aan 
W.A.Rice een octrooi op dit gebied ver
leend en in 1966 werden in Californië mo- 
delproeven genomen.
Het principe van de elektromagnetische 
voortstuwing is vrij eenvoudig. In plaats van 
het water met een schroei voort te stuwen 
brengt men het water in beweging door de 
elektromagnetische krachten die ontstaan 
wanneer er, b.v. in een buis- of geleidings- 
tunneldeel, een sterke stroom doorheen 
geleid wordt en het water gelijktijdig onder 
invloed komt van een sterk magnetisch

veld. De richting van het magnetisch veld 
moet loodrecht op die van de stroomrich
ting staan en beiden moeten loodrecht op 
de elektrische stroomrichting van het water 
werken. Van het prille begin af waren de 
meeste deskundigen van mening dat deze 
wijze van voortstuwen weinig efficiënt, on
economisch en daardoor niet te gebruiken 
zou zijn.
In 1977 ontstond een hernieuwde discus
sie over het voortstuwingsrendement dat 
men onder optimale omstandigheden van 
een elektromagnetische voortstuwingsin- 
stallatie zou kunnen verwachten. C. J. Dy- 
keman toonde in een artikel in Marine 
Week van 22 juli 1977 aan dat het rende
ment van een voorstuwing met een schroef
2,5 maal beter is dan dat van een optimale 
elektromagnetische voortstuwingsinstal- 
latie. Tevens wees hij op de aantastings- en 
neerslagproblemen die bij de stroomgelei- 
dende elektroden in zeewater optreden. 
Bovendien ontstaat zuurstof, waterstof en 
chloor, waarbij vooral het laatste gas ver- 
vuilingsproblemen zou kunnen opleveren. 
In Engeland werd door de International 
Research & Development Co. veel speur
werk verricht maar er kwam pas een echte 
doorbraak toen, ter vervanging van de tra
ditionele zware en zwakke elektromagne
ten, de helium gekoelde supergeleidende 
magneten toegepast konden worden. On
derzoekers van Kawesaki Heavy Indus
tries, Hitachi, de faculteit van Engineering 
Science van de Osaka Universiteit en on
derzoekers van de Mercantile Marine Uni- 
versity te Kobe hebben vanaf 1970 veel

baanbrekend werk verricht, waarbij twee 
scheepsmodellen, de SEMD-1en de ST- 
500, uitgerust met supergeleidende elek
tromagneten beproefd werden.
Vooral Prof. Yoshiro Saji heeft met zijn 
groep te Kobe met het tweede model gun
stige resultaten geboekt. Het met vloeibare 
helium van -269 C gekoelde supergelei
dende magneten uitgeruste model ST- 
500, met een lengte van 3,6 en een breedte 
van 0,7 meter, behaalde tijdens de beproe
vingen in de sleeptank snelheden van 60 
cm per sec. Voor het bereiken van deze 
snelheid was een vermogen van 3 kilowatt 
nodig. De groep ontwikkelde aan de hand 
van de bemoedigende resultaten plannen 
voor een nieuw modelschip met een lengte 
van een meter of tien en plannen voor een 
commercieel droomschip van 10 000 ton, 
een grotendeels onder water varende tan
ker, die een snelheid van 100 knoop zou 
moeten kunnen halen. De aanvankelijke 
stellingname van de groep dat een met een 
elektromagnestische voortstuwing uitge
rust schip minder energie nodig zou heb
ben en dat met een kleinere machinekamer 
dan bij een conventioneel schip volstaan 
zou kunnen worden, werd in het begin van 
de tachtiger jaren bestreden. Zeker is het 
dat het gewicht van de voorstuwingsinstal- 
latie met de zware magneten en de helium 
koelinstallatie zwaarder uitvalt dan een 
elektrische installatie met assen en 
schroeven.
Op een persconferentie in 1983 deelde Dr. 
Akira Iwata van Kawasaki mede dat het 10 
meter model direct gebouwd zou kunnen 
worden wanneer het Japanse ministerie 
van Onderwijs 300 miljoen Yen ter beschik
king stelde. De proefnemingen zouden dan 
in 1985 kunnen plaatsvinden. Rond 1990 
zou dan een prototype met een lengte van 
100 meter en in 1994 een semi-submersi- 
ble catamaran met een waterverplaatsing 
van 2000 ton beproefd kunnen worden. 
Men verwachtte dat de voortstuwingsin- 
stallatie van de catamaran globaal 1000 
ton wou wegen. Bij een snelheid van 100 
knoop verwachtte men een energiebe
hoefte voor het koelmiddel van 1,26 Mega
watt, voor het opwekken van het magne
tisch veld 1,0 Megawatt en voor het opwek
ken van de elektrische stroom 720 Mega
watt.
Doordat de voor deze ontwikkeling vereiste 
fondsen niet zo snel als gewenst ter be
schikking werden gesteld, bleek men in 
1984 te werken aan de voortstuwing van 
schepen die in de poolzeëen zouden kun
nen opereren. Door het ontbreken van 
draaiende schroeven kan de elektromag
netische aandrijving zeker met succes in 
gebieden met zware ijsgang toegepast
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worden. Ook kwam men tot de conclusie 
dat het gewicht van de voortstuwingsinstal- 
latie wel drie maal zwaarder uitviel dan een 
met elektromotoren, schroefassen en 
schroeven. Vandaar dat een groot deel van 
de aandacht op een verkleining en ge- 
wichtsvermindering van de magneetspoe- 
len werd gericht.
Gezien de voordelen die het systeem bij de 
voortstuwing van ijsbrekers kan bieden 
kwam er een zekere mate van samenwer
king met het Finse bedrijf Wartsilë tot stand 
en wordt het ontwikkelingswerk voortge
zet. Door het ontbreken van een groot aan
tal bewegende delen, zoals assen en 
schroeven, verwacht men een aanzienlijke

vermindering van trillingen en dus ook van 
hinderlijk geluid. Daarnaast hoopt men nog 
steeds brandstofbesparing en bespa
ringen op het gebied van het onderhoud te 
kunnen verwezenlijken. Daar direct bij de 
eerste ontwerpen van een ijsbreker bleek 
dat de elektromagnestiche voortstuwings- 
installatie veel te groot en veel te zwaar zou 
worden, wordt nu vooral getracht met min
der gewicht en vermogen uit te komen door 
o.a. krachtiger magneetspoelen te ontwik
kelen. De ontwikkeling gaat niet snel, maar 
wel gestaag verder en het is zeker dat de 
marineautoriteiten in de diverse landen de
ze ontwikkeling geïnteresseerd blijven vol
gen, want een geluids- en trillingsarme

voortstuwingsinstallatie kan van groot be
lang worden voor de voortstuwing van on
derzeeboten en andere marineschepen. 
Ook wanneer men in de nabije toekomst tot 
praktisch bruikbare oplossingen weet te 
komen, blijft er een ernstig probleem over. 
Wat te doen wanneer men met een derge
lijk schip de Waterweg op wil varen en het 
zoete Rijnwater blijkt geen geleiding voor 
de voortstuwende elektrische stroom meer 
te bieden. Waarschijnlijk is het water van 
onze rivieren voldoende vervuild om toch 
met beperkt vermogen en met een lage 
snelheid eiektromagnestisch te kunnen va
ren. De toekomst zal het leren.

Op 26 april 1985 leverde Scheepswerf Vis
ser b.v, uit Den Helder aan Kruijff Bunker 
Service uit dezelfde plaats de bunkerboot 
'Michie! Kruijff’ af.
De specificaties van het schip zijn nog voor 
het ontwerpstadium opgesteld door de op
drachtgever. Ruwweg kwamen zij neer op:
a. minimaal 200 m3 gasolie, 10 m3 drinkwa
teren 2 x 5 m3 smeerolie en de mogelijkheid 
om 8 m3 afgewerkte olie in te nemen,
b. grote afgiftekapaciteit voor gasolie over 
zowel 3" als 2" slangen,
c. 'no nonsense’ uitvoering, maar hoge 
kwaliteit i.v.m. lage onderhoudskosten,
d. geheel vlak dek om smeerolie in vaten te 
kunnen plaatsen,
e. bestand tegen ruw gebruik.
Naar aanleiding van dit pakket van eisen 
kwamen de ontwerpers van het ontwerp
bureau van Scheepswerf Visser met een 
vrij vierkant model met de volgende afme
tingen: 32.00 m x 5.00 m x 2.80 m. 
Teneinde deze bak acceptabele vaar- 
eigenschappen te geven, werd het roereen 
uitslag van 75 graden gegeven en leverde 
Lips een 'extreem’ schroef. De eisen van 
Scheepvaartinspectie m.b.t. geluidsni
veau in de stuurhut stelde eisen aan de 
constructie van de dekopbouw, die zwe
vend' werd. De pompaandrijvingen werden 
hydraulisch, op afstand bedienbaar.
De afgifte punten voor gas- en smeerolie en 
het inname punt voor afgewerkte olie kwa
men op het voorschip; voor water voor het 
stuurhuis ter plekke van de meterkamer. 
Voor het laden van de vaten kwam een 
hydrauylische kraan op het voordek. Rond
om werd een rubber tender gemonteerd. 
Zoals gewoonlijk werd ook dit schip geheel 
door eigen personeel van Scheepswerf 
Visser gebouwd, slechts de electrische in
stallatie werd uitbesteed.
Vanwege het feit dat Kruijff drie schepen 
tegelijk bestelde kon een serie effect, met 
name van de componenten bouw gereali
seerd worden, hetgeen de lage bouwprijs 
verder drukte.
De drie schepen worden gestationeerd in 
Den Helder, IJmuiden en Scheveningen. 
De 'Michiel Kruijff’ is sedert 1 mei in de 
haven van IJmuiden actief.

Michiel Kruijff

Foto: Nico de Leeuw Den Helder.

Technische gegevens:
Lengte 32.00 m
Breedte 5.00 m
Holte 2.80 m
Diepgang (geladen 2.30 m
Hoofdmotor DAF DKA 1160 M
Keerkoppeling Masson NF 3
Hydr. aandrijvingen Transmark Hydrotecbniek
Stuurmachine Nautiservo
Gasolie ladingpomp Allweiler Houttuin, 120 m3/uur
Smeeroliepomp Van Wijk en Boerma, 4.2 m3/uur

Kracht KE 3/100
Drinkwaterpomp Van Wijk en Boerma, 8 m3/uur

GMP B 1.5 XRA
Afgewerkte oliepomp Van Wijk en Boerma, 10 m3/uur

Mohno NE 40 a
Afgifte meters Emba Techniek
Dekkraan Teha 500-2.000 kg.
Verfsysteem International Paint
Electr. installatie Buro Weerstand Den Helder
Ontwerp en uitvoering Scheepswerf Visser b.v.
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Scheepswerf Van Mill ontwikkelt supersnel patrouilleschip

Van Mill Marine Service B V. een onder
deel van scheepswerf van Mill in Hardinx- 
veld-Giessendam heeft een revolutionaire 
patrouilleboot ontwikkeld, die een snelheid 
van meer dan dertig zeemijlen per uur kan 
varen. De werf die de boot vrijwel geheel in 
eigen beheer heeft ontwikkeld en getest, 
heeft er grote verwachtingen van. En dat is 
geen wonder.
Tijdens proeftochten met het prototype 
werden al contacten gelegd, die hebben 
geleid tot de opdracht om zes van dergelij
ke schepen te leveren als patrouilleboot 
voor de kustwacht van West-Afrika (ter 
waarde van 30 miljoen). Van Mill heeft rui
me ervaring met de bouw van stalen pa
trouilleboten die snelheden tot 25 knopen 
kunnen bereiken. Van dergelijke schepen 
zijn er de afgelopen jaren ongeveer 70 
verkocht voor binnenlandse (bijvoorbeeld 
rijkswaterstaat en de rijkshavendienst) en 
buitenlandse rekening (bijvoorbeeld het 
Surinaamse loodswezen).
’We kregen evenwel steeds meer vraag 
naar snellere schepen’, zo vertelt directeur
B. J. van Mill, ’en dat wil zeggen datje lichter 
moet gaan bouwen. Daarom zijn we over
gestapt op aluminium.’
De werf heeft het project zeer grondig aan
gepakt.
Toen eenmaal was vastgesteld hoe het 
schip er ongeveer uit moest zien en de 
eerste tekeningen waren gemaakt is men 
zelf modelproeven gaan doen op het nabu
rige kanaal van Steenenhoek. Met ver

schillende modellen, schaal 1 op 5, zijn 
zaken als snelheid, weerstand en trim on
derzocht met zelfgemaakte meetappara
tuur. Pas het vierde model beloofde wat de 
werf voor ogen stond. En daarmee is men 
tenslotte naar de afdeling scheepsbouw- 
kunde van de Technische Hogeschool in 
Delft gegaan, waar prof. ir. J. Gerritsma en 
zijn medewerkers het onderzoek hebben 
afgerond en de laatste verfijningen aan het 
onderwaterschip aanbrachten.
In Delft is het model van de P-20 (de werk- 
naam die staat voor patrouilleboot van 20 
meter) beproefd onder 6 verschillende 
trimcondities. Dit is van belang voor het 
vaststellen van de plaats waar de zware 
onderdelen ingebouwd moeten worden, 
zoals motoren en brandstoftanks. Voorts is 
het model beproefd bij 4 waterverplaat- 
singsvarianten; dit is van belang voor snel
heid. Ook is er onderzoek gedaan naar het 
gedrag in zeegang. Tenslotte zijn er voort- 
stuwingsproeven gedaan teneinde een in
zicht te krijgen in het benodigde motorver
mogen waarbij gestreefd is naar het opti
male. Van Mill wilde dan ook een prototype 
bouwen om alle theorie aan de praktijk te 
kunnen toetsen, wat een schat aan gege
vens zou opleveren, en om potentiële klan
ten een boot te kunnen laten zien en te 
kunnen laten proefvaren, Dat bleek financi
eel niet haalbaar. Het project vertoonde 
evenwel zoveel aspecten van vernieuwing 
dat het ministerie van Economische Zaken 
een innovatlekrediet beschikbaar stelde

dat 70 procent van de kosten van de ontwik
keling van de bouw van het prototype 
dekte.
De proeftochten met het prototype lever
den behalve de opdracht, inderdaad een 
reeks van gegevens op waarvan men 
dankbaar gebruik maakt bij de bouw van de 
zes schepen, die dit jaar nog geleverd moe
ten worden.
Een interessant gegeven is bijvoorbeeld 
dat het schip tijdens een van de proeftoch
ten meer dan 35 mijl per uur heeft gelopen, 
daarbij moet men bedenken dat de P-20 
waarachtig geen klein schip is.
Het is 21 meter lang, 5,30 meter breed, 
heeft een diepgang van 1,75 meter en een 
waterverplaatsing van 40 ton. De boot, het 
prototype en ook de standaarduitvoering, 
wordt voortgestuwd door drie dieselmoto
ren van elk 700 pk bij 2300 omwentelingen 
per minuut. De drie moteren drijven drie 
schroeven aan; dit werkt kostenbespa
rend. De boot kan in deze uitvoering ge
bruik maken van 1, 2 of 3 motoren.
Voor dagelijks patrouillewerk kan op 1 mo
tor worden gevaren. De boot loopt dan 10 
tot 12 knopen. Als er iets snller gevaren 
moet worden kan van alle drie de motoren 
gebruik worden gemaakt. Deze manier van 
voortstuwing verlengt de levensduur van 
de motoren, spaart brandstof en scheelt 
ook in de onderhouds- en reparatiekosten. 
Twee van de boten die naar Afrika worden 
geleverd zijn dan ook van drie motoren 
voorzien. De opdrachtgever gaf voor de
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andere vier evenwel de voorkeur aan een 
tweemotorige uitvoering van hetzelfde to- 
taalvermogen van ruim 2000 pk.
Aan geluiddemping is op de P-20 veel aan
dacht besteed. Zo is het dekhuis flexibel op 
de romp gemonteerd, waardoor in de stuur
hut en de verblijven aan dek geen hinderlijk 
geluid van de motoren doordringt. Om de
zelfde reden worden de schepen uifgerust 
met een systeem van uitlaatkoeling dat lijkt 
op het zogenaamde waterslot, waarbij niet 
alleen het geluid van de uitlaten sterk ver
mindert maar ook de temperatuur van de 
uitlaatgassen. Dit is van belang voor pa
trouilleboten die moeten assisteren bij on
gelukken waarbij gevaarlijke stoffen vrijko
men. Veel aandacht is er ook besteed aan 
het voorkomen van elektrolyse. Daarom 
zijn zoveel mogelijk afsluiters, leidingen en 
huiddoorvoeren van aluminium gemaakt of 
er zijn zodanige voorzieningen getroffen 
dat metalen, die elkaar kunnen afbreken

niet met elkaar in contact kunnen komen. 
De schroeven met een diameter van 80 of 
90 centimeter, zijn om dezelfde reden uit
gevoerd in een nikkel-brons legering. Het 
schip zelf is gebouwd van mangaanhou- 
dend aluminium dat bestand is tegen zee
water.
De huiddikte varieert van 6 millimeter voor 
het vlak, van 5 voor andere delen van de 
romp tot 4 millimeter voor de opbouw. Holle 
kokerconstructies zorgen voor een stijve, 
maar lichte bouwwijze. Hoe solide het 
schip is moge blijken dat het schip de hoog
ste klassificatie van de Germanische Lloyd 
heeft gekregen voor zeegaande patrouille
boten.
Niet alleen het casco, maar ook bij de be
timmering en de uitrusting is zoveel moge
lijk gewicht bespaard. Zo bestaat de betim
mering vooral uit lichte panelen, die toch 
voor een goede thermische isolatie zorgen. 
Het project heeft voor de werf ingrijpende

gevolgen gehad. Personeel moest worden 
omgeschoold, er moesten speciale profie
len worden besteld, die niet in de handel 
waren en er moest allerhande nieuwe ap
paratuur worden aangeschaft.

De boot kan in tientallen uitvoeringen wor
den geleverd. In lengte variërend van 14 tot 
28 meter, terwijl de opbouw kan worden 
aangepast aan de taak van het schip.
De romp van het schip kenmerkt zich door 
een diepe V-vorm in het voorschip, die naar 
het achterschip verflauwt. Van belang is de 
zogenaamde 'sprayrail' in de kim van het 
schip die ongeveer midscheeps naar bo
ven komt en vrij hoog in het voorschip 
uitkomt. Deze voorziening zorgt ervoor dat 
het schip droog vaart en dat het planeert : de 
P-20 gaat bij ongeveer 14 mijl per uur over 
in glijvaart. De boot komt dan uit het water 
omhoog en kan dan doortrekken tot snel
heden van meer dan 30 knopen.

Ki NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)?

Verenigingsnieuws 

In Memoriam

H. O. Sliep
Op 22 juni 1985 overleed te Delft op 67- 
jarige leeftijd de heer H. O. Sliep, oud- 
Scheepvaartinspecteur bij Shell Neder
land Verkoop Mij N. V. te Rotterdam. Oe 
heer Sliep was drager van de gouden ere
medaille van de orde van Oranje Nassau; 
hij was 22 jaar lid van onze vereniging en 
een trouw bezoeker van de Sociëteit.

J. E. den Brave
Op 22 juni 1985 overleed te Santpoort-Zuid 
de heer J. E. den Brave, directeur van het 
Maritiem Bureau J. E. den Brave N. V. te 
Amsterdam. De heer Den Brave werd 63 
jaar en was ruim 20 jaar lid van onze vereni
ging.

Personalia

Voorzitter KNRV
H. Rootliep, vice-voorzitter van de Raad 
van Bestuur van de Koninklijke Nedlloyd 
Groep N.V. te Rotterdam, is benoemd tot 
voorzitter van de Koninklijke Nederlandse 
Redersvereniging. In deze functie is hij op
volger van R.W. Scheffer, voorzitter van de 
hoofddirectie van Smit Internationale N.V. 
te Rotterdam. De heer Scheffer blijft be
stuurslid van de KNRV. Tot vice-voorzitter 
van de Vereniging is benoemd M. J. Muller,

vice-voorzitter van de Raad van Bestuur 
van Phs. van Ommeren N.V. te Rotterdam.

J. H. Timman
Tijdens een receptie op 11 juni in het Hulst- 
kampgebouw te Rotterdam, vierde de heer 
J. H. Timman, thans directeur van Deutz 
Motoren B.V., zijn 25-jarig jubileum bij dat 
bedrijf, Vele relaties en vrienden kwamen 
de jubilaris hun gelukwensen aanbieden.

Ir. J. P. van der Schee
Ir. J. P. van der Schee trad op 1 juli 1985 
wegens pensionering af als directeur van 
Chevron Tankers (Nederland) B.V. in Den 
Haag.
Hij is in deze functie opgevolgd door drs. A.
C. Kajim, directeur van de Nederlandse 
vestiging van Chevron International Oil 
Company, Inc., eveneens gevestigd in Den 
Haag, die voortaan beide functies zal com
bineren.
De heer Van der Schee trad op 5 oktober 
1959 in dienst bij de toenmalige N.V. Ne- 
derlandsche Pacific Tankvaart Mij in de 
functie van 'Assistant to the Superinten
dent Engineering and Maintenance’. Op 1 
november 1969 werd hij benoemd tot direc
teur van Chevron Tankers (Nederland)
B.V.

Directie Hydraudyne Beheer B.V.
Met ingang van 1 juli 1985 is Ir. B.CVVDrenth 
benoemd tot directeur van Hydraudyne Be
heer B.V. In deze functie volgt hij Dhr. D. 
Huijgen op die met ingang van dezelfde 
datum wordt benoemd tot lid van de Raad

van Commissarissen. De heer Huijgen is 
de oprichter van de Hydraudyne Groep. Tot 
op heden was Ir. B. W. Drenth directeur van 
de divisie Hydraudyne Systems & 
Engineering B.V.:, hij bekleedde die functie 
sedert 1980.
De directie van Hydraudyne Beheer B.V. 
zal vanaf 1 juli 1985 worden gevoerd door: 
de heren M. van den Heuvel en B. W. 
Drenth. Het afscheid van de heer Huijgen 
werd op 28 juni j.l. gevierd tegelijkertijd met 
het 30-jarig bestaan van het bedrijf.

Ver. van Leraren bij Luchtvaart en Nau
tisch Onderwijs
De Vereniging van Leraren bij Luchtvaart 
en Nautisch Onderwijs heeft op 15 juni 
1985 een nieuw bestuur gekozen. In dit 
bestuur hebben zitting:
Mr. A. J. Twigt, Mr. P. R. Mulder, L. W. 
Naudts, J. Th. v.d. Meij, A. P. Cornelisse, A.
C. de Kubber, J. W. Schutte, P. G. A. Ger- 
retsen, R. A. van Hessem, J. P. Stuifber
gen, H G, van den Berg, penningmeester 
(tot 1 januari 1986), Ir. L. W. de Boer, voor
zitter (tot 16 november 1985).
Het secretariaat van de VLLNO wordt van
af 27 juni 1985 gevoerd door de heer P. G.
A. Gerretsen, Juffertoren 51,9905 RH Hol- 
wierde.

Ballotage

Voorgedragen voor het GEWOON LID
MAATSCHAP:
Ing. J. ARENDSE
Marketing & Salesmanager Vlaardingen 
Oost Bedrijven
Andromeda 3, 3297 VA Puttershoek 
Voorgesteld door R. W. P. Uitermarkt 
Afdeling: Rotterdam

B. W. BLIJDENSTEIN
Verkoop Scheeps- en Offshorekranen
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Engel, koud als het 
warm is
De inhoud van een Engel koelkast is altijd koud, 
zelfs bij de hoogste temperaturen. Zou koelen alleen 
niet genoeg zijn, kies dan een Engel vrieskist. 
Daarmee heeft u binnen zeer korte tijd  een 
temperatuur van —18° C. Engel koelkasten en 
vrieskisten vallen verder op door het lage stroom
verbruik, de keuze in aansluiting tussen 12, 24 of 
220 Volt en de ongevoeligheid voor hellinghoeken.

E n g el, d e  b e s te  k e u z e  als  u  
h e t  k o u d  wilt h e b b e n .

-  ^

S  I binkhorst Sfxnt Ihselaarjf j f
Postbus 89, 8600 AB Sneek, Tel. 05150-11011 
Postbus 161, 3330 AD Zwijndrecht, Tel. 078-101099

TANDWIELOVERBRENGINGEN
NEDERLANDS FABRIKAAT

Tandwieloverbrengingen van Conrad vindt u o.a. in:
• baggerwerktiiigen • scheepsmotoren
• pompen • kranen
• turbine-aandrijvingen • radio telescopen.

B.V. Machinebouw Conrad-Stork 
Postbus 1551 ,2003  BP HAARLEM 

Telefoon (023) 31 9 1 7 0  | Telex41048  bvmcs nl

EUZS3
mem bei oi GROOTLNT BV

uw LAST
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.

Gewichtsm etingen 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.

s
BEVEILIGINGS BON

Ik wens informatie over:

Naam
Bedrijf
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
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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 EQUIPAIENT
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

gassen 
lastechniek

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

SPECIALISTEN . . . JUIST BIJ TOEPASSINGEN AAN BOORD.

VAN DER HEIDE DRONRIJP BV
einsteinweg 19 6912 ap leeuwarden 058-150776 
filiaal: gotenburgwag 18 9723 tl groningen 050 - 140366

THE RIGHT ADDRESS FOR COATING OF MARINECOOLERS ^   

HEN DRIK S -  INTERLINING & C O . l l l f
\a a• • • • • • • • a• • • • •

SPECIALISTS FOR 30 YEARS GIVING RELIABLE ADVICE.
P.O. BOX 745 -  4803 AS BREDA/NETHERLANDS -  TEL. 076 - 65 40 00' -  TELEX 54830 ahs

Control internal Tegon- 
coated tubes of aircoolers

TEGON baked resin coating on the aggressive water side of shipcoolers internal 
and/or external tubes, prevents corrosion and fouling 
Resistant to all water velocities 
After a short time better heat transfer in comparison 
with fouled tubes without coating.

Tegon coating have been used successfully for more than 15 years in dredgers, tugs, ferryboats, 
etc., references IHC, Boskalis, North Sea Ferries, Shell Tankers, etc.
Ask for ref. list, doc., free advice or visit.

Fabr. T  I B. 
Royal Dutch Shell

ONTDEK DE KWALITEIT EN 
DE VERRASSENDE VEELZIJDIGHEID...

• A KO IS TISCH I  IS OLA  T it
•  THERMISCH! ISO LA TIt
• IN D U STRIAL PLAATW ERK
•  VENTILATIESYSTEMEN  
'  AFZUIGSYSTEMEN
• A .C . IN STALLATIES  
" C  V. INSTALLATIES
'  SANITAIRS INSTALLATIES
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Liebherr Ned., Maarssen 
Weesperzijde 27, 1091 EC Amsterdam 
Voorgesteld door J. G. Muntendam 
Afdeling: Amsterdam

Ir. F. C. A. M. BOOT, e.i.
Leraar NAVSET 'Abel Tasman' Delfzijl 
Wagenmakerij 5, 9932 GB Delfzijl 
Voorgesteld door L. J. J. van Schendel 
Afdeling: Groningen

Ir. J, C. M. DERKS, w.i.
Projectleiding scheepsinbouw D. E. Gor
ter, Hoogezand
Astronautenlaan 17, 9602 EN Hoogezand 
Voorgesteld door N. W. van Zuydam 
Afdeling: Groningen

P. C. VAN DRUTEN
Leraar-examinator Machinisten- en Schip
persexamens K. O. F. Scheepvaart 
Burg, Hazenberglaan 295,
3078 HE Rotterdam
Voorgesteld door D. C. J. Stemmerik
Afdeling: Rotterdam

G. VAN EIJK
Directeur De Hoop Groenpol Rotterdam 
Watersnip 41, 2411 MB Bodegraven 
Voorgesteld door A. E. van Dodeweerd 
Afdeling: Rotterdam

Ir. P. KLOPPENBURG, w.i.
Research engineer Techno Diagnosis 
Vlaardingen
Sparrendal 90, 3142 LH Maassluis 
Voorgesteld door R. W. P. Uitermarkt 
Afdeling: Rotterdam

F. W. VAN LIENDEN 
SWTK Wijsmuller IJmuiden 
Parmentierstraat 16, 6044 VN Roermond 
Voorgesteld door J. Bot 
Afdeling: Rotterdam

Ing. J. LOGTENBERG
Technisch Adviseur Scheepvaart Shell
Ned. Verkoop Mij.
Floris Versterlaan 12,3055 BM Rotterdam 
Voorgesteld door A. Jonckheer 
Afdeling: Rotterdam

Ing. C. A. NOLTEN
Directeur Adv.- en Verkoopbur. Drijfwerk- 
onderdelen, Rijswijk 
Cath. van Renesstraat 110,
2551 GP 's-Gravenhage 
Voorgesteld: door S. de Nobel 
Afdeling: Rotterdam

H. S. VEDDER
Directeur Wartsila Diesel B.V., Utrecht 
Arkelhof 107, 4761 MH Zevenbergen 
Voorgesteld door Ing. C. W. van Cappellen 
Afdeling: Rotterdam

Ing. H. VAN VIANEN
Research engineer Voortstuwingsinstall.
Techno Diagnosis

Vlaardingen Parkweg 208,
3134 VS Vlaardingen 
Voorgesteld door R. W. P. Uitermarkt 
Afdeling: Rotterdam

Ir. J. P. VAN WOLFSWINKEL, w.i.
Docent Verbrandingsmot-Gasturbines 
Amstel HTS, Amsterdam 
De Ruyterlaan 40, 2121 VS Bennebroek 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Amsterdam

Voorgedragen voor het JUNIOR LID
MAATSCHAP:
M. C. L. VAN DER HEIJDEN 
student (A.N.O.) Bedrijfskunde Rotterdam 
Emmastraat 63 A, 3134 CH Vlaardingen 
Voorgesteld door Ing. M. E. van Lier Leis 
Afdeling: Rotterdam

B. L. MORNOUT
Student HTS-scheepsbouwkunde
(Haarlem)
't Schuttebocht 11, 4501 AA Oostburg 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Zeeland

F. REULE
Student HTS-Haarlem afd. scheepsbouw- 
kunde
Soestdijksekade t.o. 531, woonschip 'Arni- 
see', 2574 EZ Den Haag 
Voorgesteld door J. F. Tjalma 
Afdeling: Rotterdam

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

NIEUWSBERICHTEN

Tewaterlatingen

Prins Alexander
Op 1 juni 1985 is met goed gevolg de 
L.P.G.-tanker 'PRINS ALEXANDER' bij de 
Ysselwerf B.V. te Capelle aan den IJssel, 
lid van de Yssel-Vliet Combinatie B.V. te 
Ridderkerk, tewater gelaten.
De doopplechtigheid werd verricht door 
Mej. Monique von Waldkirch.
De Prins Alexander’ is het derde schip van 
een serie van 3 identieke schepen, welke 
voor rekening van de ANTHONY VEDER 
GROUP te Rotterdam gebouwd worden. 
De schepen hebben de volgende hoofdaf
metingen:
Lengte over alles: 64,50 m 
Lengte loodlijnen: 60,00 m 
Breedte: 13,50 m
Holte: 7,00 m
Diepgang: 4,80 m
Deadweight: 1600 ton
Ladingtank cap.: 1600 m3
Motorvermogen: 1650 pk -  800 r.p.m.
Snelheid: 11,5 kn.

Het schip werd inmiddels aan de opdracht
gever overgedragen.

Steel Sprinter
Op 14 juni j.l. werd bij Scheepswerf en 
Machinefabriek De Groot en van Vliet B.V. 
te Slikkerveer met goed gevolg het motor
schip Steel Sprinter’ te water gelaten. Dit 
schip is in aanbouw voor Genchart v.o.f. te 
Rotterdam onder bouwnummer 415.
Het betreft een enkeldeks droge lading 
schip versterkt voor het vervoer van zware 
lading.
De hoofdafmetingen bedragen 65,- m l.o.a. 
(60,- m III), Breedte 11,- m en Holte 5,20 m. 
Voor de voortstuwing zal een Bolnes motor 
van het type 5 DNL 190/600 worden geïn
stalleerd welke een vermogen van 700 kW

levert en een vaste schroef aandrijft. Ver
der wordt een DAF hulpmotor, type Dt 615 
MG van 71 kW geïnstalleerd alsmede een 
50 kW asgenerator. Het schip wordt ge
bouwd onder klasse Lloyd's Register of 
Shipping +  100A1 strengthened for heavy 
cargoes, *F LMC.

Verkochte schepen

Comtesse
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company te Rotterdam, is het 
Nederlandse motorkustvaartuig 'Comtes
se', eigendom van Beek Scheepvaartkan
toor B.V. te Groningen, verkocht aan de 
Griekse reder Elias Syrigas te Piraeus. Het 
schip heeft een draagvermogen van 1.180 
tons, is gebouwd in Hoogezand in 1965 en 
uitgerust met een 900 pk Brons hoofdmo
tor, waarmede een snelheid behaald kan 
worden van 12 knopen.
De overdracht heeft inmiddels te Delfzijl 
plaatsgevonden, waarbij het schip is her
doopt in 'Nikolis Pallis'.

Agenda

WEGEMT Postgraduate School 1985
WEGEMT, an international non-profit 
organization among twenty-four marine 
Technology Universities of Western 
Europe, has organized, with the support of 
CETENA, a postgraduate School on High 
Speed and Pleasure Craft to be held in S. 
Margherita Ligure, Genova (Italy) from 21 st 
till the 26th October 1985.
The School is to be meant as a service 
rendered to the people engaged in a field 
technically challenging and economically 
important even in the present times of crisis 
of the Shipbuilding Industry. More informa

S. en W. -  52ste jaargang -  nr. 14 -  1985 241



tion from: T. H. Delft afd. Maritieme Tech
niek. Mekelweg 2, 2628 CD Delft, tel. 015- 
783590.

Marintec China 85 Conferences
A FOUR-DAY series of shipping confer
ences is to be held in Shanghai on 2-8 
December 1985.
The Marintec China 85 Conferences’, 
organised by Lloyd's of London Press, in 
conjunction with the Shanghai Society of 
Naval Architecture and Marine Engineer
ing, are part of the Marintec China 85 and 
Marintec Offshore China Exhibition and 
Conference' event.
Some 80 papers will be presented to dele
gates- 20 by Chinese authors -  on subjects 
covering shipbuilding and marine en
gineering; shipping and trade; ports, dred
ging and cargo handling; offshore technol
ogy; and navigation and communication 
systems.
The programme includes technical visits to 
ports, shipyards, research institutes and 
marine equipment factories, as well as so
cial events.

Further details and application forms are 
available from: Lloyd's of London Press 
Ltd, 26-30 Artillery Lane, London, El 7LX, 
tel:. (01) 247 9461.

Diversen

Europese Scheepsbouw
Alle inspanningen van Europese werven 
om hun capaciteit aan de verminderde 
vraag aan te passen, hebben op het herstel 
van een globaal marktevenwicht nauwe
lijks invloed, aangezien ze door nieuwe 
scheepsbouwactiviteiten in opkomende 
landen als Brazilië en de VR China worden 
doorkruist. Maar ook op het gebied van 
scheepsfinanciering heerst ’overcapaci
teit’ ; ondanks een nu reeds tien jaar duren
de scheepvaartcrisis worden nog steeds 
buitensporig gunstige voorwaarden gebo
den. Het gevolg hiervan is, dat elke, en 
daarmee menige onverstandige, investe
ring in de scheepvaart wordt gefinancierd. 
Dit zei bestuursvoorzitter Walter Behr- 
mann van de Deutsche Schiffahrtsbank op 
de jaarvergadering in Bremen.

DS. 10-6-85

Scheepsbouw steun
Volgens de directie van Van der Giessen- 
de Noord zal de beslissing van de Neder
landse overheid om de steun aan de mid
delgrote scheepsbouw af te bouwen, niet 
worden gevolgd door het buitenland. De 
verslechtering van de marktsituatie zal in
tegendeel leiden tot een voortzetting van 
de reeds bestaande trend, dat subsidies in 
de directe en indirecte sfeer in het buiten
land zullen stijgen, zo schrijft men in het 
jaarverslag over 1984.

DS. 10-6-85

Minder subsidie Duitse werven
Op de begroting van het Westduitse minis
terie van economische zaken zal in het 
komende jaar een miljard DM worden be
zuinigd, voornamelijk door het schrappen 
van een aantal subsidies. Hierdoor komt 
het totale begrotingsbedrag op 4,09 miljard 
DM, tegen 5,021 miljard in het lopende jaar. 
De bezuinigingen hebben met name be
trekking op de ontwikkeling van de lucht- 
vaarttechniek, de steunverlening aan de 
werven, en de subsidies voor de staalin
dustrie en de mijnbouw. Voor de Westduit
se scheepsbouwindustrie betekent het 
concreet, dat de overheidssteun met 30 
miljoen tot 200 miljoen DM wordt vermin
derd.

DS. 11-6-’85

Japanse werven
Japanse werven dienen voor de toekomst 
rekening te houden met een zich stabilise
rende grootte van de wereldvloot. Nieuw- 
bouwschepen zullen slechts dienen ter 
vervanging van bestaande tonnage omdat 
de overcapaciteit verdere groei van de 
vloot onwaarschijnlijk maakt. Tegelijkertijd 
zal men geconfronteerd worden met een 
nieuwe industriële revolutie en met grote 
veranderingen op sociaal-economisch 
vlak; zaken die vragen om een tijdige aan
passing.
Dit zijn enkele van de conclusies die getrok
ken worden in een onlangs gepubliceerde 
lange-termijn visie van de JAFSA, de Ja
panse Foundation for Shipbuilding Ad- 
vancement.
De Japanse werven kampen met een on
derbezetting van 20 procent. Door verho
ging van de produktiviteit zal deze onder
bezetting alleen nog toenemen bij een ver
dere verscherping van de concurrentie, 
tenzij men er in slaagt de capaciteit te be
perken. Dit zou mogelijk moeten zijn, door 
zich te richten op andere produkten. 
Tegelijkertijd zal men zich op het gebied 
van de scheepsbouw aan moeten passen 
aan de eisen van de tijd. Technische inno
vatie, zoals bijvoorbeeld CAD/CAM, is een 
voorwaarde om op de wereldmarkt de lei
dende positie te kunnen behouden, zo zegt 
het rapport. Naar het eigen land toe, zal 
men moeten bewijzen, dat de scheeps
bouw nog altijd een belangrijke industrie is. 
Ook al, omdat men grote veranderingen op 
het arbeidsfront verwacht. Naast een ver
grijzing van het arbeidspotentieel zou er 
ook sprake zijn van een verandering van de 
mentaliteit van de Japanse arbeider, een 
van de steunpilaren van de Japanse eco
nomische successen van na de oorlog. 
Volgens het rapport zal men ook in Japan 
de betekenis van arbeid gaan herwaarde
ren. Werven moeten daarom voor de werk
nemers tot plezierigere werkplaatsen wor
den gemaakt, waarbij (het prestige op het 
gebied van) de technische hoogwaardig
heid van het werk een rol speelt.
De JAFSA verwacht, dat er in 1990 een

behoefte zal zijn aan 19 miljoen GT nieuw- 
bouwtonnage. In 1993 wordt een piek be
reikt van 27 miljoen ton, wat tot 2000 lang
zaam zal afnemen tot 23 miljoen ton GT per 
jaar. Het Japanse aandeel hierin zal liggen 
tussen de 40 en 50 procent, aldus het 
rapport.

DS. 10-6-85

Nieuwe uitgaven

COASTERS’
Samengesteld door A. Boerma,
Uitgeverij de Alk b.v. te Alkmaar.
Afm. 210 x 300 mm, 208 blz,
Prijs, gebonden, ƒ  55,50.
ISBN 90-6013-928-3

Onder het motto ’Een schip moet varen, 
want op een stilliggend schip met schuld 
blijf je maar heel kort schipper’ van zijn 
grootvader heeft de schrijver een beeld 
geschetst van twee perioden in de ontwik
keling van de kleine zeevaart (vroeger) tot 
de internationale, alle zeeën omvattende 
scheepvaart (thans), beide onder Neder
landse vlag. Deze twee perioden, waarin 
met name deze ontwikkeling zich heeft ge
manifesteerd, beslaan ruwweg de eerste 
40 jaren van deze eeuw, tot en met de 
oorlog ’40-45, en de sindsdien verlopen 40 
jaren. Uiteraard gaat hieraan een lange 
periode vooraf, waarin eveneens de kust
vaart -  nu kleine handelsvaart genoemd en 
niet meer tot cabotage beperkt -  werd be
oefend, doch de uitbouw, specialisatie en 
gedaanteverwisseling hebben vooral in het 
behandelde tijdsbestek plaatsgehad. Na 
een korte inleiding behandelt Boerma de 
geschiedenis aan de hand van een boeien
de beschrijving van de scheepvaartwereld 
in al zijn facetten, als vrachtenmarkt, bouw
prijzen, marktwaardeschommelingen, hy
potheekbanken, toezicht op zeewaardig
heid door klassificaties en Scheepsvaartin- 
spectie, perioden van bloei en neergang 
van reders en scheepsbouwers. Talloze 
schepen worden met hun lotgevallen be
schreven en met historische foto’s en teke
ningen afgebeeld om de ontwikkeling stap 
voor stap te volgen. De beschrijvingen heb
ben in hoofdzaak betrekking op de Noord- 
Nederlandse schepen, rederijen en wer
ven, zij het dat er enige uitzonderingen zijn. 
Hoewel de kustvaartgeschiedenis vooral in 
dat deel van ons land is geschreven, moet 
dit toch als een te betreuren beperking 
worden beschouwd. De vlotte stijl van 
schrijven en het boeiend onderwerp wegen 
hier echter ruimschoots tegenop. Een alfa
betisch fotoregister en literatuuropgave 
vormen het slot van dit uitstekend verzorg
de werk, dat ten zeerste kan worden aan
bevolen.

J.N.J.

242



Techno Diagnosis gaat de 
markt veroveren met een

uniek, nieuw meetsysteem
Techno Diagnosis bv in Vlaardingen maakt 
deel uit van Vlaardingen Oost Bedrijven bv, 
een kombinatie van ondernemingen die 
zich bezig houden met scheepsreparatie, 
anker- en kettingtechniek en onderhoud 
van landinstallaties in de petrochemische 
industrie.

Techno Diagnosis levert enerzijds 
ondersteunende diensten voor zowel de 
Shiprepair Yard als Maintenance and 
Construction, anderzijds is de afdeling 
zelfstandig op het gebied van motorkeuringen, 
conditiemetingen, specificatiemetingen, 
trillingsonderzoek en "trouble shooting” .

Door Techno Diagnosis bv is een uniek 
meetsysteem voor scheepsvoortstuwing 
ontwikkeld. Hierbij worden de prestaties 
van de afzonderlijke elementen, zoals 
diesel, schroef en scheepsromp, nauw
keurig gemeten.

Bestudering van de verkregen meetresultaten 
levert een groot aantal gegevens op die bij 
nadere uitwerking kunnen leiden tot grote 
brandstofbesparingen en verlaging van de 
onderhoudskosten.

Extern onderzoek heeft uitgewezen dat ons 
nieuwe meetsysteem zeer hoog gaat scoren 
in de markt.

Daarom zoeken wij een

sales manager
die dit produkt gaat promoten en verkopen 
en die een goede service-organisatie gaat 
realiseren.

Eisen:
De interpretatie van de eerdergenoemde 
meetsystemen vormt samen met de verkoop 
en installatie een integraal geheel.
Wij vragen daarom van kandidaten voor 
deze funktie een TH-opleiding richting Wtb, 
aangevuld met kennis van algemene 
scheepsbouw en met gespecialiseerde 
kennis van verbrandingsmotoren.
Naast deze vakmatige eisen stellen wij 
nog: een commerciële instelling, doorzet
tingsvermogen, op de hoogste niveaus 
kunnen funktioneren, organisatietalent en 
veel inzet. Het nieuwe produkt zal wereld
wijd verkocht gaan worden. Dat betekent: 
veel reizen in het buitenland.

Inlichtingen en sollicitaties:
Voor nadere informatie kunt u kontakt 
opnemen met de heer R.C. van Jaarsveld, 
telefoon (010) 34 27 44.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten 
aan: Vlaardingen Oost Bedrijven bv, 
Postbus 47, 3130 AA Vlaardingen.

vlaardingen oost 
bedrijven bv
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Stork Services
Your partner for marine equipment and maintenance 

24 hours a day service

Head Office, Rotterdam,
P.O. Box 2013, 7550 CA Hengelo Tel. (010) 29 51 88,
Tel. (074) 45 43 21, Telex 44324 msto nl Telex 28078 stsr

dockside arms
saving docking time, 
cost-cutting equipment for 
cleaning and painting ship 
hulls

diesel engine spares
original spares for main 
and auxiliary engines. 
Stork, Sulzer and GMT-Fiat

reconditioning
high quality reconditioning 
of all engine parts ....Piston 
heads-exhaust valves-cy- 
linder covers and bearings.

•  Aquamarin® oily 
water separators
no filtercartridges, 
fully automatic, 
approved conform 
Imco resolution 
A 393 and A 444.

•  steering gear
Stork-Jaffa steering gear 
meets all specifications 
and requirements

•  Fast® sewage 
treatment systems
capacity 5-580 persons 
USCG-certified

PATTJE SHIPYARDS -
Telephone 05904-1541 
Telex 53316

WATERHUIZEN-GRONINGEN 
THE NETHERLANDS


