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Er zijn de laatste maanden nogal duidelijke 
signalen uit de financiële wereld gekomen 
die erop wijzen, dat na de Sanko-debacle 
nog heel wat rederijen de kwade kans 
lopen van het wereldscheepvaarttoneel te 
verdwijnen. D it is stellig geen doemden
ken waaraan uiting w ord t gegeven. Thans 
komen de nare consequenties voor de dag 
van de veel te optimistische geldpolitiek 
van de internationale bankwereld, die maar 
al te graag bereid was de scheepvaart 
nieuwbouwkredieten te verschaffen, met 
als gevolg dat de wereldhandelsvloot een 
economisch onverantwoorde expansie te 
zien heeft gegeven, waardoor de vrachten 
kelderden, de opgelegde tonnage bleef 
toenemen en de stroom van schepen die 
naar de sloper gingen bleef groeien. Zo 
kwam de kapitaalspeculatie to t leven, die 
het bestellen en bouwen van scheepsruim- 
te vooral na het midden van de jaren zestig 
gedomineerd heeft. Het is de First Interna
tional Capital Corporation (FICC) in New 
York die recent middels een rapport de 
vinger op de zere plek legde. In de periode 
1966-1967 werden in het rederijbedrijf 
hoge winsten gemaakt. Het leek alles bo- 
terje to t de boom, en bij dergelijke om
standigheden denken slechts weinigen er
aan wat de toekomst zal brengen.
D it rapport legt er de nadruk op, dat de 
banken ten onrechte langlopende leningen 
verstrekten in de foutieve veronderstel
ling, dat de uiteindelijke restwaarde van de 
schepen te allen tijde voldoende zou zijn 
om de ontstane schulden te kunnen dek
ken. Hier nu was vergeten dat op zeven 
vette jaren ook wel eens zeven magere 
plegen te volgen, met als gevolg een finan
ciële ramp van ongekende omvang. Daar 
kwam nog bij, dat het zeer magere jaren

waren waarvan het aantal dat van het er aan 
ten grondslag liggende bijbelverhaal over
trof.
Het is zonder meer duidelijk waartoe de te 
optimistische financiering van scheepston- 
nage geleid heeft, ook to t de veronderstel
ling dat de restwaarde van de betreffende 
schepen groot genoeg zou zijn om de le
ning verstrekkende banken schadeloos te 
stellen. D it was een supermisrekening, een 
gok die niet opging. De banken en andere 
financiële instellingen, die feitelijk in ernsti
ge mate mede verantwoordelijk zijn voor 
de enorme overcapaciteit aan scheeps- 
ruimte, en daardoor tevens voor de prijs
daling van tweedehandse tonnage, zaten 
met de gebakken peren, hetgeen men een 
gerechte straf voor hun handelwijze zou 
kunnen noemen. Het werd daardoor ech
te r duidelijk dat het roer om moest en dus 
een andere koers moest worden gevaren. 
Deze gang van zaken heeft hun uiteindelijk 
de ogen geopend voor een juistere beoor
deling van de door hun vrijgevige geldpoli
tiek ontstane depressieve situatie. Achter 
het financieel steunen van de expansie van 
de handelsvloot door middel van een ver
keerde geldpolitiek is definitief een punt 
gezet. Alles is nu gericht op de verkoop van 
schepen om hypothecaire schulden van de 
reders te delgen. Dat d it in in het gros van 
de gevallen niet zal lukken ligt echter wel 
voor de hand. Sanko is als eerste grote 
rederij al in een vroeg stadium voor de bijl 
gegaan. W ie volgt?
De invloed van dit alles op de 
scheepsbouwindustrie is niet gering ge
weest: een gigantische afslanking van de 
scheepsnieuwbouwcapaciteit, ook al krijg t 
men de indruk dat Europa hiervan het 
gróótste slachtoffer geworden is. De wer-
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De tewaterlating op 4 januari 1986 van de snijkopzuiger 'O r io n in  aanbouw voorZanen 
Verstoep bij IHC Sliedrecht (foto  George Terberg, IJsselstein)

ven zijn feitelijk geenszins gebaat bij specu- 
latiebouw, hetzij voor eigen rekening of 
die van derden, temeer omdat d it type 
nieuwbouwpolitiek in de afgelopen tien 
jaar al zo veel narigheid veroorzaakt heeft, 
en dan denken we hierbij niet alleen aan 
financiële verliezen, maar evenzeer aan de 
tienduizenden die daardoor geen arbeid 
meer hebben.
De werven zijn beter af met een, door 
reders die vooruitzien, op economische 
gronden geplande vlootexpansie en vloot- 
vernieuwing, dus aangepast aan de ver
wachte groei van de overzeese wereldhan
del. De wijze waarop jarenlang nieuw
bouw is gepleegd heeft to t een grote on
derbezetting van nieuwbouwwerven ge
leid en het ziet ernaar uit dat daarin voorlo
pig maar weinig o f in het geheel geen 
verbetering zal komen. Vlootexpansie en 
vlootvernieuwing kunnen, goed gepland, 
de werven een geregeld emplooi verschaf
fen. Speculatiebouw op een schaal zoals de 
afgelopen jaren die te zien hebben gege
ven, stuurt de normale gang van zaken 
volledig in de war en w ordt gevolgd door 
een groteske onderbezetting.
Volgens het rapport van de FICC heeft het 
feit, dat Japan in de afgelopen tien jaar de 
scheepvaartwereld heeft gedomineerd, 
bijgedragen to t de huidige situatie in het 
algemeen en to t de krach van Sanko in het 
bijzonder, zodat de kloof tussen activa en 
schulden niet meer te overbruggen viel en 
daarmee de toekomst van het bedrijf u it
wiste. Het rapport plaatst hierbij nog de 
kanttekening, dat de algemene vooru it
zichten om het tij van de financiële onder
gangen te keren weinig bemoedigend zijn. 
Banken slaan alleen de handen ineen als zij 
met een gemeenschappelijk probleem ge
confronteerd worden. Het is een betreu
renswaardige zaak dat d it gemeenschappe
lijke belang in de scheepvaartwereld ont
breekt. O f w il men het niet zien? Eén ding 
lijk t zeker: de huidige situatie is voor beide 
partijen zorgwekkend, want de reders 
moeten rekening houden met de mogelijk
heid van een plotselinge opzegging van 
kredieten, te rw ijl de banken vrezen door 
de steeds slechter wordende situatie zwa
re verliezen te zullen lijden. 
Doorslaggevend voor de verdere ontw ik
keling is, wat er gebeuren gaat met de 
schepen die de reders niet meer kunnen 
exploiteren: zij zijn relatief modern en nog 
te goed voor de sloopwerf. De gevolgen 
zijn te raden. De banken zullen trachten de 
onderpanden die zij in handen krijgen te 
verkopen. Een rapport van D rewry in Lon
den w ijst erop dat als de banken met deze 
tonnage op de open markt komen zij de 
schepen die als onderpand in hun bezit zijn 
gekomen onder de prijs van de hand zullen 
doen om er maar van af te zijn. Gedwongen 
verkopen, die een benedenwaartse druk 
uitoefenen op de prijzen waartegen 
scheepsverkopen op de markt to t stand 
komen.

U it New York kwam de vorige maand het 
bericht, dat een verbetering van de tanker- 
m a rk t op k o r te  te rm ijn  n ie t te  ve rw ach ten  
valt, en dat het nog wel op z’n minst vijf jaar 
kan duren alvorens deze markt hersteld is, 
dat wil dan zeggen dat de huur die voor 
ruwe olietankers betaald w ord t op een 
aanvaardbaar niveau is teruggekeerd, zo
dat het exploiteren van dit type tankers 
weer een lonende zaak wordt. De uit
spraak komt van gezaghebbende zijde: ln- 
tertanko.
Er is echter toch een 'maar’ aan verbonden, 
want om zo ver te komen moet aan drie 
voorwaarden worden voldaan die elk af
zonderlijk een ’must' vormen. Aan één 
daarvan is al min o f meer voldaan, namelijk 
perspectief op een verbetering van de 
vraag naar tankscheepsruimte. Daarnaast 
moet echter het huidige slooptempo on
verminderd worden voortgezet, te rw ijl 
ook de nieuwbouw beperkt moet worden. 
Een drieluik dus van voorwaarden zonder 
welke geen herstel mogelijk is.
Het blijkt voorts dat er to t ultimo 1990 
nog rond honderd miljoen ton deadweight 
aan tankscheepsruimte gesloopt zal moe
ten worden, en dat nieuwbouwcapaciteit 
met betrekking to t tankschepen op het
zelfde tijdstip 13 miljoen ton dw zal moe
ten bedragen om een overmatige expansie 
van de wereldtankervloot onder controle 
te kunnen houden. Als dat niet lukt zal een 
te grote toevloed van nieuwbouwtankers 
een tegen die tijd  volledig herstelde markt 
opnieuw ineen laten storten.

Het is natuurlijk alles maar theoretiseren, 
want het in de hand houden van een ont
wikkeling die aan voorwaarden gebonden 
is, is een uiterst moeilijke zaak. Er is een 
geheel ander en voorspelbaar verloop mo
gelijk. Zodra de markt begint aan te trek 
ken zijn er altijd weer optimisten onder de 
reders — speculanten zou men hen beter 
kunnen noemen -  die er veel méér van 
verwachten dan er in zit, met als gevolg dat 
weer schepen besteld worden -  verbieden 
kan men d it nu eenmaal niet -  die na 
aflevering weer een depressie op de markt 
zullen veroorzaken. Met d it voor ogen is 
het terugdringen van de nieuwbouwcapa
cite it een zaak van het allergrootste be
lang, een belang dat ook door de scheeps- 
bouwindustrie moet worden ingezien. 
Hoe dit alles ook zij, het ziet ernaar u it dat 
er èn voor de scheepvaart én voor de 
scheepsbouw nog een reeks magere jaren 
zullen volgen, en dat het uiterst moeilijk zal 
zijn een praktische oplossing te vinden 
voor de problemen die rond de overcapa
cite it aan scheepsruimte zijn ontstaan. 
Lichtpunt is mogelijk, dat het snelle tempo 
waarin VLCC’s en ULCC’s naar de sloop- 
werven gaan hoop biedt op een verbete
ring van de vraag naar scheepsruimte en dat 
de opgelegde vloot in de maand december 
met ruim vier miljoen ton afgenomen is, 
waarvan 3,7 miljoen ton in de VLCC-en 
ULCC-klasse.

vHk
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GEWICHTSBESPARENDE 
CONSTRUCTIES TOEGEPAST BIJ 
BINNENVAART 
PASSA GIERSSCHEPEN
door: ing. J. de Haas*

TYPISCHE GROOTSPANT OOORSNEOEN

Inleiding
De laatste jaren hebben Nederlandse w er
ven regelmatig aanvragen ontvangen van 
Egyptische rederijen, voor de nieuwbouw 
van passagiersschepen voor gebruik op de 
Nijl.
Een van de voornaamste ontwerpeisen bij 
deze schepen is een zeer geringe diepgang 
van ongeveer 1,30m i.v.m. de lage water
stand op de Nijl in de laatste jaren. 
Medio mei 1985 ontving een Nederlandse 
scheepswerf opdracht to t bouw van twee 
stuks van d it type passagiersschepen. 
Scheepsbouwkundig bureau De Haas te 
Rhoon werd door de w erf aangezocht de 
constructie van deze schepen in de ex
treem korte tijd  van drie weken te ont
werpen. De opdracht luidde een zeer lich
te, doch stijve constructie te onwerpen 
voor romp en opbouw, die voldoet aan de 
eisen van Lloyd's Register of Shipping voor 
binnenvaart passagiersschepen. 
Tegelijkertijd werden voor het complete 
schip een gewichtsberekening en de ver
eiste lekberekeningen gemaakt.
Een voorlopige gewichtsberekening wees 
reeds uit dat de grootste gewichtsbespa
ring in de stalen constructie te verkrijgen 
was.

Constructie keuze
In overleg met Lloyd’s Register en de 
bouwwerf werd besloten de romp voor 
het grootste deel volgens het langsspan- 
ten-systeem te bouwen. In het accommo- 
datiegedeelte van de romp werd gekozen 
voor een hoge dubbele bodem met daarin 
opgenomen een pijpentunnel (zie ftg. I). 
Deze constructie geeft voor d it type sche
pen een plaatdikte van bodem en zijden van 
7 mm en kimbeplating van 9 mm.

Een aanzienlijke gewichtsbesparing was 
echter te verkrijgen in de constructie van 
dekken en opbouwwanden. Deze zijn alle 
van slechts 4 mm staaf gemaakt. Zoals 
bekend geeft toepassing van deze dunne 
plaat op een scheepswerf enorme proble
men i.v.m. het strakhouden van de bepla-

* Naval A rchitect Consultant

Fig. I. Grootspant

ting en later kan het een oorzaak van ge
luidsproblemen zijn.

Het nadeel van de geringe plaatdikte is 
opgelost door de plaatpanelen te voorzien 
van gedrukte vouwen. D it heeft boven de 
gangbare constructie van gelaste balken de 
voordelen dat het materiaal strak blijft en 
het minder laswerk met zich meebrengt. 
Tevens geeft het een extra gewichtsbespa
ring.
Voor de dekken werd gekozen voor een

vouw van 50 mm diep (zie fig. 2.). De 
opbouwwanden werden voorzien van een 
brede vouw, die dient als doorlopende 
raambak, met platverstijving aan de onder
zijde (zie fig. 3 en 4).

Gewichtsvergelijking
Om een idee te geven van de besparing die 
in gewicht te bereiken is, volgt hier een 
overzicht van drie verschillende dekcon- 
structies met ongeveer gelijk traagheids- 
moment.

Tabel I

type constr traagheidsmoment weerstandsmoment gewicht %
cm4 cm3 kg

1 452 60,5 294 130
II 455 63 250 11 1
III 429 109 225 100

Alle waarden zijn bepaald voor een paneelbreedte van 2 m en een paneellengte van 3 m.
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laag nodig om een glad beloopbaar opper
vlak te verkrijgen. De dekken worden 
daartoe bekleed met platen multiplex, die 
vastgelijmd worden aan het staal. Deze 
bekleding is in de praktijk lichter dan de 
gangbare afwerking met latex cement, en 
tevens een goede basis voor het tim mer
werk.
De constructiemethode w ord t daardoor 
minder geschikt voor buitendekken.
2e Het is moeilijk de vouwpanelen van 
grote lengte en dan tevens met een goede 
maatvoering te maken. Daarom worden 
de panelen net zo lang gemaakt als de 
raamspantafstand (3 a 3,5 m) en worden de 
lijfplaten van de raambalken to t de boven
kant van de dekbeplating doorgetrokken. 
De vouwpanelen last men er dan aan 
weerskanten tegenaan.
3e De raambalken zullen wat zwaarder 
gemaakt moeten worden, omdat het mee-

Fig. 3

Er w ord t verondersteld, dat het benodig
de primaire verstijvingssysteem (raambal
ken, stutten, dragers) bij de verschillende 
constructies gelijk is.

Ie constructie: Dekbeplating 5 mm met 
dwarsbalken =£ 80x7, afstand 500 mm, 
lengte 3 m.
2e constructie: Dekbeplating 4 mm met 
langsbalken 4= 80x6, afstand 400 mm, leng
te 3 m.
3e constructie: Dekbeplating 4 mm met 
langsvouwen, afstand 450 mm, lengte 3 m. 
Voor de vergelijking zie tabel I.
U it deze tabel b lijkt dat de to t nu toe 
gangbare constructie 30% zwaarder is dan 
het systeem met langsvouwen.

Voor- en nadelen van het systeem 
van gevouwen dekken en wanden
Tijdens het ontwikkelen en toepassen van 
het systeem van gevouwen dekken en 
wanden zijn de volgende voordelen naar 
voren gekomen:
Ie 30% besparing op materiaalgebruik. 
2e Strakke wanden en dekken, die bij het 
belopen niet de indruk geven dat de bepla
ting dun is (geen terugverende bulten). 
3e Het vouwen van platen is goedkoper 
dan het vervaardigen van panelen met op
gelaste profielen, zeker als de laatste weer 
gestrekt moeten worden.
Uiteraard geeft deze constructie ook pro
blemen die als volgt ondervangen zijn:
Ie De vouwdekken hebben een afwerk-

Fig. 4. Vouwdek boven de Machinekamer

werkend plaatveld van het dek minder 
gunstig is.

Nabeschouwing
De toepassing van gedrukte of gevouwen 
panelen heeft al jaren toepassing gevonden 
in de scheepsbouw o.a. bij tankschotten en 
dekhuiswanden. Het element van ge
wichtsbesparing stond daarbij echter niet 
op de eerste plaats. D oor deze construc
tiemethode consequent door te voeren bij 
d it project en tevens bij de constructie van 
de scheepsromp voortdurend op het ge
wicht te letten was het mogelijk 80 ton op 
het staalgewicht te besparen, zodat het 
netto staalgewicht uiteindelijk slechts 305 
ton bedroeg, voor een schip van 60 m. 
Door deze grote gewichtsbesparing werd 
de vereiste diepgang zonder problemen 
gerealiseerd.
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DE WALRUS ’  KLASSE 
ONDERZEEBOTEN

De Walrus en Zeeleeuw in de bouwloods van de RDM.

De Walrus na de tewaterlating (fo to ’s: Ben Wind)

Inleiding
'De Walrus, wat is daar nog over te zeggen 
na wat reeds gezegd o f gerapporteerd is? Ik 
denk dat een enquête met de vraag wat zijn 
Nederlands 3 bekendste schepen wellicht 
uit zou komen op: de Nieuw Amsterdam, 
de Rotterdam en de Walrus, mogelijk met

de Walrus op de eerste plaats. Alle 3 w er
den door de RDM gebouwd.’
D it zijn woorden gesproken door ir. W. 
den Duik, voorzitter van de directie van de 
Rotterdamse Droogdok Maatschappij b.v. 
bij de tewaterlating van de ’Walrus' op 28 
oktober '85.

Er zijn over deze onderzeeboten dingen te 
zeggen die nog niet o f onvoldoende naar 
voren gebracht zijn:
-  De Walrus is in de klasse van diesel

elektrische 'ocean going’ onderzeebo
ten een produkt dat voor wat betreft 
prestaties, veiligheid en 'onderhouds- 
vriendelijkheid' to t de besten zal 
behoren.

-  De Walrus is een echt Nederlands pro
dukt, ontwikkeld in samenwerking tus
sen gebruiker en industrie.

De Walrus is het resultaat van vele jaren 
hard werken, veel zorgen, grote proble
men en indrukwekkende prestaties van 
vele mensen bij de Koninklijke Marine, de 
bouwmeester en vele toeleverende be
drijven. Het is een produkt waarop de 
RDM tro ts mag zijn.
Het ontwerp van de Walrusklasse-onder- 
zeeboten is zodanig dat met de huidige 
stand van de techniek in operationele zin 
optimaal kan worden voldaan aan de ge
stelde eisen.
Die eisen zijn grotere operationele duik- 
diepte, grote actieradius, mogelijkheid to t 
snel verplaatsen gedurende een langere 
periode, grote manoeuvreerbaarheid, mo
gelijkheid to t detectie en volgen van doe
len op grote afstand, mogelijkheid op het 
lanceren van torpedo's en geleide wapens 
en het leggen van mijnen op alle diepten, 
hoge standaard van eigen geruisreductie, 
hoge schokbestendigheid, hoge mate van 
veiligheid, goede accommodatie voor de 
bemanning.

Veranderingen
De nagestreefde toegenomen duikdiepte, 
reductie van bemanning en het geavan
ceerd sensoren-, wapen- en commando 
(SEWACO)-systeem leidde to t een groot 
aantal veranderingen zowel in materiaal
keuze als in technische uitvoering van appa
ratuur en systemen vergeleken met de nu 
in dienst zijnde onderzeeboten van de 
Zwaardvisklasse. Voor de uitwerking van 
het ontwerp, met name in ruimtetechni- 
sche zin, werd bij het Instituut voor Zin- 
tuigfysiologie-TNO (IZF) te Soesterberg 
een houten ’mock-up' (schaal 1:1) gemaakt 
van het middenschip (centrale, radio- en 
elektronische hutten, longroom en hut 
commandant), van de sonarruimte en van 
het achterschip (machinekamer, hulpma- 
chinekamer en hekkamer).

Uiterlijk
De scheepsconstructie is weliswaar afge
leid van het Zwaardvisontwerp, maar voor 
de drukhuid en andere drukvaste delen is
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een speciaal hoge-rekgrens-staal toege
past met het oog op de vereiste grotere 
duikdiepte. Voor de scheepsvorm werd 
gekozen voor de beproefde druppelvorm, 
uiterlijk vrijwel identiek aan de Zwaardvis 
met uitzondering van de nu toegepaste x- 
roeren. 'Deze x-roeren geven naast een 
goede manoeuvreerbaarheid tevens een 
verhoogde veiligheid, leder roer is zowel 
voor verticale als horizontale bootbewe- 
ging bruikbaar. Er is ook minder kans dat 
een roer zoals vroeger op de grond stoot', 
aldus ir. E. H. E. Nabbe, hoofd van de 
afdeling Scheepsbouw bij de Directie Ma
terieel van de Koninklijke marine. Ir. Nab
be was to t voor ko rt de projectleider van 
de Walrus onderzeeboten.

Veiligheid
Naast de x-roeren zijn vele andere veilig
heidsmaatregelen getroffen. Zo  is bij de 
'Walrus' het aantal buitenboordopeningen 
vergeleken met de Zwaardvisklasse-boten 
verminderd. Onderwaterkoppeling van 
reddingsvaartuigen, het 'Deep Sea Rescue 
Vehicle’ (DSRV) waarover de Amerikaan
se Navy beschikt, is mogelijk. Met het oog 
op de veiligheid is ook de Walrus opge
bouwd uit drie compartimenten die ten 
opzichte van elkaar waterdicht zijn. 'De 
vergroting van de beheersbaarheid van de 
boot bij calamiteiten door de invoering van 
centrale bediening en vergaande automati
sering is een belangrijke verbetering’, aldus 
ir. Nabbe.

Automatisering
In de Walrus is een nieuwe generatie plat- 
formautomatisering verwezenlijkt voor 
de besturing van het schip, en voor de 
bediening van voortstuwing en onderwa- 
terbedrijf. De bediening en bewaking van 
het volledige platform zal gebeuren in de 
centrale van de onderzeeboot. De machi
nekamer kan geheel onbemand blijven. 
'Ten opzichte van de Zwaardvisklasse-bo-

ten levert dat een personele besparing op 
van vijftien man’, aldus de projectleider. 
Met behulp van een geïntegreerd systeem 
van computers, beeldschermen en bijbe
horende panelen met meetsensoren zullen 
alle noodzakelijke gegevens zoals druk, 
temperatuur, flow, inhoud en dergelijke in 
een handomdraai te voorschijn kunnen 
worden gehaald.

Elektronica en Bewapening
'GIPSY', het sensorgedeelte van het sewa- 
co-systeem bestaat uit middellange en lan- 
geafstandssonars, een passieve meetsonar, 
periscopen, radar en ESM-apparatuur. De 
informatie die hiermee w ord t vergaard, 
w ord t verwerkt in het uit computers en 
beeldkasten bestaande gevechtsinforma- 
tie- en presentatiesysteem. Deze 'GIPSY'- 
installatie fungeert tevens als vuurleiding 
voor het u it vier 'waterslug' torpedobui- 
zen bestaande wapensysteem. Met d it sys
teem kunnen torpedo's MK 48 'Encapsula- 
ted Harpoons’ en mijnen worden gelan
ceerd. Het sewaco-systeem w ord t ge
completeerd met de noodzakelijke mas
ten, de nieuwste communicatie-appara- 
tuur, waaronder een datalink-installatie en 
geavanceerde traagheids- en satellietnavi- 
gatiemiddelen.

Technische aspecten
De grotere duikdiepte van de Walrusklasn 
se-onderzeeboten w ord t mogelijk ge
maakt door toepassing van het hoge-rek- 
grensstaal (Marel-staal), dat een Frans pro- 
dukt is.
De boten hebben een dieselelektrische 
c.q. elektrische voortstuwing, die bestaat 
uit drie diesels met aangekoppelde genera
toren, twee batterijen en een hoofdelek
trom otor.
De hoofdafmetingen en verdere gegevens 
zijn:
-  Lengte: 67,7 meter:
-  breedte: 8,5 meter;

-  diepgang: 7 meter;
-  Waterverplaatsing: 1900 ton boven wa

ter, 2450 ton onder water:
-  Voortstuwing: 3 dieselgeneratoren, 2 

batterijen en I hoofdelektromotor 
(4.200 pk);

-  Vaart: boven water circa 13 knopen en 
onder water circa 20 knopen.

De kiel van de boot werd gelegd op 11 
oktober 1979; de proefvaart zal in april 
1987 aanvangen.

Bemanning
Om de onderhoudskosten van de Walrus- 
klasse-boten zoveel mogelijk te beperken 
is gekozen voor toepassing van hoogwaar
dige materialen. Het energieverbruik is zo 
laag mogelijk gehouden, in het ontwerp 
zijn op grote schaal automatische systemen 
voor bediening op afstand en bewaking van 
het onderwaterbedrijf en de scheeps
voortstuwing ingevoerd. H ierdoor kan de 
bemanning bestaan uit 49 in plaats van 69 
man bij de huidige boten.

Technologische innovatie
Door de technische ontwikkeling van gea
vanceerde systemen en produktie-metho- 
den voor de bouw van de Walrusklasse 
w ord t een belangrijke stimulans gegeven 
aan de Nederlandse industrie. D it zal zijn 
invloed vooral doen gelden op het gebied 
van materiaalverwerking, afstandbedie
ning en automatiseringssystemen. De ge
bruikte technieken zullen ook toegepast 
kunnen worden bij de produktie van bewa- 
kings- en sturingssystemen voor raffinade
rijen en energie-opwekkingscentrales.
Bij de constructie van systemen voor ge
bruik op grote waterdiepte bij winning van 
olie en gas.

P.A.L. 
Bron: Alle Hens

Woonaccommodatie

Diverse huipapparatuur ais verdampers 
en luchlbehandetmgsmachines

Hoofdel ectro motor

Regel- en besturmgs- 
(computer)systemen 
van de voorlstuwmgs en
eiectnsche installaties

Roeren in X-opstelimg

Radarmast

Snuivermast -—

Periscopen

Ontsnapping sinsta natie
Computerruimte

Hootdbatteriten
3 dieselmotoren

Sonar

Boegbuisliamer met torpedo s

Bun voor periscopen

Commando centrale met gecentra seerd 
voortstuw ngs- en bestunngssysteera en 
geïntegreerd wapen- en commandosysteem
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A NEW FUEL AN D  LUBE OIL 
ELECTRIC HEATING SYSTEM

Fig. 2. Basic concept o f the HE ATP A C  System.

Alfa-Laval Marine & Power Engineering 
AB recently added a new electric oil heater 
to  its expanding product line. Designated 
HEATPAC™, the heater is designed pri
marily for heat treatment prior to  centrifu
gal cleaning o f lubricating oils and low- 
grade heavy fuel oils in the marine and 
power industries.
The compact heater, one third the volume 
and weight of conventional designs, is the 
key component in a fully automatic heating 
system which maintains the optimum fuel 
or lube oil temperature fo r maximum 
separation efficiency (Fig. I). Alfa-Laval 
claims a temperature control accuracy 
w ith HEATPAC o f + / -  I degree C, 
irrespective of flow  and temperature 
variations in the fuel o r lube oil system. 
In developing this system, Alfa-Laval has 
responded to  the growing demand from 
shipowners and operators fo r equipment 
which cuts manning, operating and mainte
nance costs.

Accurate temperature control; 
prevents fouling
The unit comprises a rectangular insert of

diecast aluminum around tubular heating 
elements. The surface o f the individual 
heating blocks is corrugated, forming a 
special pattern which increases the heat 
transfer surface and forms channels when 
packed together in the pressure vessel. 
These channels create flow turbulence to 
further improve the heat transfer prop

erties of the unit and to  prevent fouling and 
’bake-on’, a common problem w ith con
ventional heaters which tend to  overheat 
the oil.
The unique heating element design, com
bined w ith the unit's functional features, 
ensures that the film temperature is always 
maintained below the risk lim it fo r oil

Fig. I. The N ew  Alfa-Laval Electric Heater 
HEATPAC EHM.

c-rvnio.i
e l e c t r ic

OIL

h e a t e r

ALARM

Fig. 3. HEATPAC control unit
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Fig. 4. HEATPAC Sytem installed on board the D IAN A II passenger and car ferry, 
operated by Viking Line.

cracking. This represents a vast improve
ment over conventional designs.

Stepless operation, in-line 
installation
Six basic sizes o f the heater are available for 
use w ith  the complete range of Alfa-Laval 
separators and separation systems, fo r 
booster heating as well as other general 
marine and power applications. The inte
grated components o f the system are 
shown in Fig. 2.

The heater unit is installed in-line and link
ed to  a micro-electronic control unit. The 
control unit can also be linked to  an exter
nal computer fo r remote control.
The microprocessor control unit com
bines the operations o f the heater loads. A  
stepless part load is combined w ith  fixed

steps fo r continuous stepless operation. 
This feature ensures that the oil is main
tained at a constant temperature and 
viscosity.
The control panel features temperature 
and viscosity displays and all vital electrical 
and operating alarm functions (Fig. 3).

Field tested
Following nearly tw o  years o f test trials 
w ith  low-grade, heavy fuel oils in Alfa- 
Laval’s R & D Center at its headquarters 
near Stockholm, HEATPAC units were 
installed on board a car and passenger 
ferry, general cargo ship and a bulk carrier 
for extensive sea trials. The three heaters 
are treating a range o f detergent lube oils 
on the vessels.
A  36-kW unit has recently been installed 
on board a cargo ship fo r treatment of

detergent lube oil and another unit o f the 
same size will soon be installed in an engine 
test bed fo r booster heating o f heavy fuel 
oils.
Response from  customers participating in 
the sea trials o f the HEATPAC System has 
been very positive. Lys Line, Norway, 
which has installed a 14-kW unit fo r heating 
o f lube oil treated in an Alfa-Laval W HPX- 
505 separator on board the MS Lysholmen, 
a general cargo ship in N orth  Sea traffic, is 
particularly satisfied w ith  the performance 
of the system. Figure 4 shows the system as 
installed on the Diana It passenger and car 
ferry, operated by Viking Line.
The new heating system was officially 
launched by Alfa-Laval on the Europort 85 
exhibition in Amsterdam.

Nieuwe uitgaven

DE NEDERLANDSE  
SCHIPPERSALMANAK
Uitgave van Born BV. Assen. 512 pag. 
Formaat, 14x20 cm. Prijs, ƒ 20,-

De Nederlandse Schippersalmanak, waar
van onlangs de 90ste editie verscheen, is nu 
nog overzichtelijker geworden door een 
alfabetisch register achterin. N ieuw in het 
’handboek voor varend Nederland’ is ook 
de autotelefoonlijst voor de binnenvaart. 
De schippersalmanak bevat honderden 
adressen en de meest uiteenlopende infor
matie over scheepvaartorganisaties, on
derwijs, bevrachters, makelaars in sche
pen, hoog- en laagwaterstanden, vaarwe
gen en havens, medische diensten voor 
varenden, musea, bibliotheken, documen
tatie en media, marifoonverkeer, premie
regelingen, schipperswelzijnswerk, wa
tersport en visserij, scheepsbouw en statis
tiek Rijn- en binnenvaart.
De Nederlandse Schippersalmanak is het 
officiële jaarboek van de Koninklijke Schip
pers Vereniging 'Schuttevaer'. In het boek
w erk is een prominente plaats ingeruimd 
voor de Schuttevaer-afdelingen, die op re
gionaal niveau de nautisch-technische be
langen van de binnenvaart behartigen.
Als ’ insteker’ heeft de Nederlandse Schip
persalmanak 1986 een actuele vaarwegen- 
kaart in kleur van België en Noord-Frank- 
rijk.
De almanak is te koop bij de verkoopadres
sen van Weekblad Schuttevaer of recht
streeks te bestellen bij Uitgeversmaat
schappij Born BV, Postbus 22, 9400 A A  
Assen, tel. 05920-1 1641.
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RESEARCH PROJECT ON DIESEL 
ENGINE CONDITION AND 
PERFORMANCE MONITORING

Important cost savings and other opera
tional benefits to  shipowners, such as im
proved reliability and safety, are expected 
to  result from a new £ 1.5 million research 
programme initiated by Lloyd's Register of 
Shipping.
The project, which w ill take four years to  
complete, is aimed at developing new, ad
vanced performance and condition 
monitoring and predictive systems fo r 
marine diesel propulsion plants. In three 
years' time, it is expected to  have a pro
totype system -  applicable to  all diesel 
engine designs -  ready fo r sea trials and 
evaluation on board several ships.
The results o f this research programme 
could also provide major advantages for 
shipowners in the area o f ship classification. 
If the adoption of condition monitoring 
techniques can be used to  satisfy classifica
tion requirements, especially where at 
present it is necessary to  open up the 
machinery fo r surveys, the potential saving 
in time and money could be substantial. 
However, very high standards o f integrity, 
accuracy and reliability are essential, espe
cially in the areas of fault diagnosis and 
predictive maintenance, before the results 
can be fully accepted fo r classification or 
certification. The comprehensive in
vestigation of these characteristics o f con
dition monitoring systems will therefore 
represent an important part of the project. 
The w ork is to  be undertaken primarily by 
a consortium led by Lloyd’s Register and 
comprising three other organisations: 
Hawker Siddeley Dynamics Engineering 
Ltd, the Marine Engineering Department 
of the University o f Newcastle upon Tyne 
and Humberside College o f Higher Educa
tion. Active participation by shipping com
panies w ill ensure that user requirements 
will be fully taken into account w ithin the 
project objectives. In addition, a number of 
instrumentation manufacturers, including 
Fulmer Components, Gabriel Microwave 
Systems Ltd and Plint and Partners Ltd, w ill 
be participating on specific items o f work. 
Discussions w ith  other manufacturers are 
also taking place.

Fifty per cent o f the overall cost w ill be 
government funded. The project has re
ceived a research grant valued at £ 620,000 
from the UK Department o f Trade and 
Industry (DTI). In addition, the Science

Engineering Research Council, under its 
Co-operative Scheme Award, is making a 
contribution o f £ 120,000. The other 50 
per cent of the project costs w ill be met by 
Lloyd’s Register and Hawker Siddeley 
Dynamics Engineering Ltd.
The programme involves extensive ex
perimental w ork at Newcastle University, 
where a six-cylinder Ruston 6APC 
medium speed test engine, already com
prehensively instrumented as part of the 
recently completed initial phase of Lloyd’s 
Register’s complementary Fuel Research 
Project, w ill be further developed fo r con
dition monitoring research. A  three-cylin
der medium speed diesel engine installed at 
Humberside College w ill also be used in 
the test programme fo r studying crank
shaft, main bearing and lubricating oil 
performance.
The experimental results, analytical mod
els and failure rate data w ill be integrated 
w ith a mathematical engine simulation 
model to  be developed primarily by LR's 
Advanced Engineering Services depart
ment. ’Expert Systems’ and other special
ised software procedures w ill be used fo r 
information processing and the control of 
analytical procedures on LR’s IBM 3081 K 
central processor. Advanced Engineering 
Services w ill also co-operate w ith  a num
ber of universities and research establish
ments in the areas o f simulation, combus
tion, wear prediction and tribology, and 
finite and boundary element applications. 
In its overall aims, the programme is closely 
linked w ith the UK Efficient Ship Project 
initiated by DTI and there will be exchange 
o f information w ith organisations con
cerned w ith  that project.

The benefits 
of Condition Monitoring
The stringent economic constraints facing 
today’s ship operators demand maximum 
efficiency and reliability, w ith minimum 
maintenance throughout the life o f the 
vessel. Many shipowners are already using 
condition and performance monitoring 
equipment to  assist them in achieving these 
objectives.
The most important benefits that can be 
obtained through condition and perfor
mance monitoring are reduced fuel con
sumption and maximisation o f ship 
availability. From the classification point of

view, such systems may also enable possi
ble relaxation of physical survey require
ments, especially in respect o f opening up’ 
machinery fo r inspection.
The 'opening up’ o f machinery can of 
course cause delays and general interfer
ence w ith  operational schedules, w ith  con
sequent cost penalties. In addition, it car
ries w ith  it the inherent possibility o f in
troducing problems to  machinery which 
until then has been functioning perfectly 
satisfactorily.
Lloyd’s Register’s aim in developing its 
Rules and classification procedures has al
ways been to  seek ways o f ensuring safety 
w ith minimum interference in the efficient 
commercial operation of shipping. LR’s 
Rules already make provision fo r alterna
tive methods of satisfying classification re
quirements, when they can be shown to  be 
as reliable and accurate as traditional sur
vey methods. In this respect, there has 
been some progress towards condition 
monitoring based procedures in recent 
years.
In marine steam and gas turbine installa
tions, the use of condition monitoring 
techniques fo r classification is well estab
lished. However, in the case of diesel 
machinery, obtaining the same standards of 
reliability and accuracy is much more diffi
cult, not only because o f the greater num
ber of moving parts which are subject to 
wear, but also the complex nature of the 
combustion process itself. In particular, 
considerable research is needed into 
analytical techniques to  enable the results 
to  be utilised fo r fault diagnosis and predic
tive maintenance.
The research programme now undertaken 
by Lloyd’s Register in conjunction w ith 
Hawker Siddeley Dynamics Engineering 
Ltd, University o f Newcastle and Humber
side College w ill be closely inter-related 
with, and benefit from, other diesel engine 
research projects being carried out by the 
participants.
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DE NIEUWE STRATEGIE 
VAN TNO

In de afgelopen twee jaar heeft T N O  een 
periode met ingrijpende wijzigingen in de 
organisatie achter de rug. Die reorganisa
tie had to t doel de marktgerichtheid, slag
vaardigheid en doelmatigheid van T N O  te 
versterken. Alles w ijst erop dat deze her
bezinning op en hervorming van taak en 
werkwijze geslaagd mag worden genoemd. 
In het geherstructureerde T N O  heeft zich 
echter niet alleen een groot aantal structu
rele en sociale veranderingen voltrokken, 
ook werd duidelijk dat de organisatie be
hoefte had aan een duidelijk-omschreven 
beleidsplan voor de langere termijn. Dat 
resulteerde een kleine drie jaar geleden in 
de nota ’Voor(t)gaan in verandering -  een 
aanzet to t een TNO-strategie’. Voortbou
wend op met name deze nota heeft TN O  
thans een nieuwe strategienota opgesteld. 
In de nieuwe strategienota w ord t de posi
tie van T N O  geschetst ten opzichte van de 
overheid en de overige Nederlandse on
derzoekinstellingen. Die externe omge
ving van T N O  vorm t een belangrijke 
oriëntatie voor de organisatie. De nota 
geeft verder een overzicht van de verschil
lende categorieën onderzoek van TN O  
(funderend, verkennend, en toegepast on
derzoek, ontwikkelingswerk en dienstver
lening en ondersteuning), en bespreekt de 
zeven hoofdaandachtsgebieden van de O r
ganisatie.

Marketing
Voor TNO, als ’leverancier’ van kennis en 
kunde, is marketing uiteraard een belang
rijk  onderwerp. De voornaamste doel
groepen van het marketing-beleid van 
T N O  zijn uiteraard de afnemers van de 
door T N O  gegenereerde kennis en kunde: 
overheid en bedrijfsleven, dat w il zeggen 
zowel de grote als de kleine en middelgro
te ondernemingen. In het strategisch plan 
w ord t ten aanzien van de desbetreffende 
marketing-benadering een duidelijke, ge
differentieerde strategie ontvouwd.

Sociale strategie
Een ander hoofdstuk in het strategisch plan 
behandelt de sociale strategie van de 
TNO-organisatie waarin veel aandacht 
w ord t besteed aan de instroom van nieuwe 
medewerkers, de doorstroming van me
dewerkers naar andere functies binnen de 
organisatie, en, uiteraard, de uitstroom van 
medewerkers.
Een dergelijke uitstroom van medewer
kers is een speciale vorm van kennisover
dracht aan de samenleving. Want in feite is 
er nauwelijks een betere vorm denkbaar

dan overdracht van kennis en kunde die in 
goed opgeleide en ervaren medewerkers 
is opgeslagen.
O ok aan de instroom van medewerkers, 
vooral pas afgestudeerden, is in de strate
gienota de nodige aandacht besteed. De 
verbeterde gang van zaken heeft al in 1985 
geleid to t een vergrote wervingsactiviteit 
die goede resultaten heeft opgeleverd. De 
directie gaat ervan uit, dat het een goede 
zaak is als pas afgestudeerden eerst een 
aantal jaren bij T N O  komen werken, dus 
een eerste ervaring op te doen bij een 
onderzoekorganisatie die dichterbij uni- 
versiteit en hogeschool staat dan het be
drijfsleven.

Samenwerking m et 
universiteiten en hogescholen
Een belangrijk element van de TNO -stra
tegie is de relatie met de universiteiten en 
hogescholen. Ter markering van d it strate- 
gie-element gaat men uit van de positie van 
TN O  in de Nederlandse onderzoekstruc- 
tuur. Met een onderzoekcapaciteit van bij
na 7% van de totale Nederlandse capaci
te it is TN O  de grootste afzonderlijke on
derzoekinstelling van ons land.
De taak van TN O , samen te vatten als 
'kennisoverdracht’, kan alleen maar w o r
den vervuld als het ’produktiemiddel’, na
melijk de medewerkers, optimaal is. Dat 
betekent dat er voor T N O  een belangrijke 
relatie bestaat met de plaatsen waar dat 
’produktiemiddel' w ord t gevormd: de uni
versitaire instellingen. Dat is het eerste 
aspect dat in de relatie met universiteiten 
en hogescholen centraal staat. Het tweede 
aspect is dat TN O , als organisatie die on
derzoek toepasbaar maakt, een grote be
hoefte heeft aan toegang to t  funderend 
onderzoek. De universitaire instellingen 
kunnen zulk onderzoek als geen ander ver
richten. Deze twee aspecten zijn voor de 
toekomst van T N O  zeer wezenlijk.
Het strategisch plan van T N O  stelt daarom 
nadrukkelijk als doelstelling van de organi
satie om ertoe bij te dragen dat in Neder
land eeen effectief universitair onderzoek- 
bestel w ord t gehandhaafd. T N O  is daarom 
van plan om op systematische wijze de 
samenwerking met het wetenschappelijk 
onderwijs en het HBO uit te breiden. Dat 
houdt niet in, dat T N O  een structurele 
medefinanciering van de tweede-fase on- 
derzoekopleiding zal gaan bieden. Het zou 
bovendien zeer ongewenst zijn als de 
tweede fase grotendeels uit opbrengsten 
van contract-onderzoek zou worden be
kostigd. Daarvoor is de tweede fase onder-

zoekopleiding niet bedoeld, wèl om zeer 
goede onderzoekers en hopelijk ook ont
werpers af te leveren en funderend onder
zoek van hoog niveau uit te voeren.

H et Lorentz-Van Iterson Fonds
Een ander voornemen betreft het toeleve
ren van buitengewone o f bijzondere hoog
leraren gecombineerd met het stichten 
van dito leerstoelen door TN O . Voor de 
daartoe benodigde financiële middelen zal 
een speciaal fonds worden gesticht, dat het 
Lorentz-Van Iterson Fonds is gedoopt. 
Beide hoogleraren naar wie het fonds is 
genoemd, hebben een belangrijke rol ge
speeld bij het ontstaan van T N O  in de jaren 
rond 1930.
Door aan het te stichten fonds juist de 
namen van deze twee mensen te verbin
den, wil TN O  het belang dat zij hebben 
gehad van het toenmalige Toegepast- 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek in 
Nederland onderstrepen -  onderzoek dat 
juist ook zeer gebaat is bij de door d it fonds 
mogelijk gemaakte samenwerking tussen 
TN O  en de universitaire instellingen. Z o 
wel Lorentz als Van Iterson vormden als 
het ware een brug tussen het funderende 
universitaire en het toegepaste natuurwe
tenschappelijke onderzoek -  iets wat met 
het naar hen genoemde fonds ook w ord t 
beoogd.

U it de rode cijfers
TN O  heeft in 1985 voor het eerst sinds 
jaren weer een positief saldo gerealiseerd. 
Na een totaal verlies van 42 miljoen gulden 
over de jaren 1981 t/m  1984 w ord t voor 
1985 een positief resultaat van ca. 3 miljoen 
verwacht.
D it zei ir. W. A. de Jong, voorz itte r van de 
Raad van Bestuur tijdens zijn nieuwjaars
toespraak in het Haagse TNO-hoofdkan- 
toor. Hij gaf aan, dat de over te houden 
bedragen hard nodig zijn om de door de 
verliezen van de afgelopen jaren sterk ge
slonken reserves aan te vullen.
O ok met betrekking to t de werkgelegen
heid bracht de T N O -voorz itte r positieve 
berichten. Tijdens de algehele herstructu
rering die T N O  in de afgelopen jaren heeft 
gerealiseerd zijn aanzienlijk minder ar
beidsplaatsen verloren gegaan dan werd 
voorzien. In december 1982 werd een 
afname voorspeld van 550 personeels
plaatsen, waaronder 350 als gevolg van 
gedwongen afvloeiing. U iteindelijk be
hoefden slechts 80 personen voortijdig -  
dus voor de VUT-gerechtigde leeftijd -  de 
organisatie te verlaten. D it gunstige resul
taat is bereikt door interne overplaatsing, 
herscholing en natuurlijke uitstroom. Bo
vendien behoefden niet 550 arbeidsplaat
sen te verdwijnen, maar per saldo slechts 
300. Daar staat tegenover dat elders in 
TN O  nieuwe arbeidsplaatsen zijn gescha
pen, zodat de capaciteit per eind 1985 nog 
steeds ruim 4800 personeelsplaatsen be
droeg, ruim 100 minder dan per eind 1982.
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opdrachten

Nieuwe radarketen 
langs de Schelde
België en Nederland tekenden op 23 de
cember 1985 een raamovereenkomst met 
Philips voor de bouw en installatie van een 
nieuwe radarketen langs de Schelde. De 
radarketen, op het grondgebied van beide 
landen, zal als één systeem functioneren. 
De kosten worden geraamd op 190 mil
joen gulden. Door Philips zal elektronische 
apparatuur worden geleverd en geïnstal
leerd to t een bedrag van 107 miljoen gul
den, en bouwkundige voorzieningen to t 38 
miljoen gulden (alle bedragen inclusief om
zetbelasting). Hoofdaannemer is het Pro
jectenbureau Maritieme Verkeersbegelei- 
ding van Nederlandse Philips Bedrijven 
B.V. De radarsystemen zijn van de Philips- 
dochter Hollandse Signaal Apparaten 
(Hengelo); de radartorens en verkeers
posten worden ontworpen door en ge
bouwd onder supervisie van Philips’ Inter 
Engineering (Eindhoven). De overige kos
ten betreffen communicatie-voorzienin- 
gen door de Belgische en Nederlandse 
PTT. Het systeem zal in 1990 in gebruik 
worden genomen.
Het gehele Schelde-traject, van zee to t 
Antwerpen-centrum (130 km), zal door 
de nieuwe radarketen aaneengesloten 
worden afgedekt. D it gebeurt met 17 ra
darposten en met vijf bemande verkeers- 
centrales op belangrijke verkeerspunten. 
Daar kan het erg druk zijn: zo’n 60.000 
scheepsbewegingen per jaar, waaronder 
tankers met vloeibaar gas. Veiligheid van 
scheepvaart en omgeving is uiteraard het 
hoofddoel van het hele project.
Voor de verkeersregeling w ord t gebruik 
gemaakt van zogenaamde synthetische ra
darbeelden. De radar-echo’s worden na
melijk samen met andere informatie over 
de scheepvaart eerst verwerkt in een com
putersysteem. Bij weergave op het radar
scherm krijgt het bewegende scheepssym- 
bool meteen een naamkaartje (label), zo
dat elk schip individueel te volgen is. Sche
pen die vanuit zee naderen kunnen allang 
van tevoren worden geïdentificeerd zodra 
zij hun VHF-radiozender gebruiken. Daar
voor zullen drie radiopeilers worden op
gesteld langs de kust. O ok van deze sche

pen w ord t de positie op het radarscherm 
weergegeven. Door identificatie van alle 
schepen zijn de verkeersleiders snel te
recht bij de bijbehorende informatie 
(grootte van het schip, lading, bestem
ming), zodat zij zich kunnen concentreren 
op de verkeersregeling. De radarbeelden 
kunnen gewoon onder daglichtomstandig
heden worden bekeken. Toegepast w o r
den de nieuwste radarschermen van Sig
naal. Het is voor het eerst dat deze op 
ruime schaal worden gebruikt voor een 
scheepvaartsysteem; to t nog toe is dat 
alleen het geval bij luchtverkeersleidingen. 
De bemande centrales komen in Zee- 
brugge, Vlissingen, Terneuzen, Hansweert 
en Zandvliet. In elke centrale worden ook 
de radarbeelden van de aangrenzende ge
bieden ontvangen. In het Scheldecoördina- 
tiecentrum in Vlissingen heeft men een 
overzicht van het gehele Schelde-traject. 
Een belangrijk onderdeel van de radarke
ten vorm t ook het systeem voor spraak- en 
datacommunicatie tussen schip en wal, tus
sen de centrales en posten onderling, en 
met derden. Er w ord t gebruikgemaakt van 
telefoon, marifoon en vaste verbindingen. 
O ok diverse meetapparaten voor het op
nemen van zicht, waterstand, windsnel
heid, en windrichting zullen deel uitmaken 
van de radarketen.

Tewaterlatingen

Union Sapphire
Bij Scheepswerf Bijlsma B.V. te Wartena is 
18 december 1985 met goed gevolg te 
water gelaten het m.s. ’Union Sapphire’, 
een lage-kruiplijncoaster met een draag
vermogen van ca. 2376 ton bij 3,94 m 
diepgang.
De lengte over alles bedraagt 87,65 m, de 
lengte loodlijnen is 82,63 m, de breedte 
over alles bedraagt 11, 10 m en de holte is 
5,20 m. Bij 3 m diepgang is de strijklijn 
6,40 m, waardoor het schip ook ver in het 
binnenland gelegen plaatsen kan bereiken. 
Het schip is in aanbouw voor de Engelse 
rederij Leggett Freightways Ltd. en w ord t 
in de vaart gebracht door Union Transport 
(London) Ltd. Het is het laatste schip van 
een serie van zes schepen, welke serie door 
Union Transport in de vaart w ord t ge

bracht. De opdracht werd verkregen via 
Conoship.
Het schip werd gedoopt door miss Saman- 
tha Linney, een dochter van één der direc
teuren van Leggett Freightways Ltd.
Als hoofdmotor is in het schip geplaatst 
een Deutz dieselmotor, type SBV 6 M 628, 
1200 pk bij 900 omw/min. Voor de 
stroomvoorziening zijn opgesteld drie 
Deutz/Stamford generatorsets van elk 70 
kVA.
Het schip is voorzien van een Vethjet 
boegschroef voor het manoeuvreren in 
havens en op rivieren en kanalen.
Het schip w ord t gebouwd onder toezicht 
van Germanische Lloyd, 100 A4 M aut en 
van het Department of Communications 
te Dublin. De thuishaven w ordt Dublin.

Orion
Op 4 januari is bij IHC Sliedrecht in Slie- 
drecht de stationaire snijkopzuiger ’O rion ’ 
te water gelaten. Deze zuiger is in aan
bouw voor aannemingsbedrijf Zanen Ver
stoep uit Leidschendam. De doopplechtig
heid werd verricht door mevrouw I. van 
Dixhoorn-Vrielink, echtgenote van Ir. J. 
van Dixhoorn, directeur-generaal van 
Rijkswaterstaat. De ’O rion ’ is geschikt 
voor het baggeren van zware en harde 
grondsoorten to t op een maximale diepte 
van 20 meter.
De baggerinstallatie bestaat uit twee dub
belwandige binnenboordpompen en een in 
de cutterladder geplaatste onderwater- 
pomp.

De zuiger is verder uitgerust met een 
paalwageninstallatie te r verhoging van de 
nauwkeurigheid van het baggerproces en 
te r vermindering van de improduktieve 
tijd tengevolge van verpalen. Voor het 
verplaatsen van de ankers zijn ankerbomen 
geïnstalleerd.
De ’O rion ’ w ordt gebouwd overeen
komstig de voorschriften van Bureau Veri- 
tas met certificaat voor de klasse I 3/3 +  
Dredger Deep Sea en volgens de eisen van 
de Nederlandse Scheepvaartinspectie.

Technische gegevens 
Lengte over alles 65,80 m
Breedte 15,00 m
Holte in de zijde 4,00 m
Maximale baggerdiepte 20,00 m
Diameter zuig-/persleiding 800 mm
Totaal geïnstalleerd vermogen 4.857 kW

Overdrachten

Union Topaz
Op vrijdag 20 december 1985 heeft in de 
haven van Harlingen de overdracht plaats
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gevonden van het droge lading schip 
'U N IO N  TO PA Z ’.
D it schip is gebouwd door Scheepswerf 
BARKMEIJER STROOBOS B.V. te 
Stroobos voor rekening van LEGGETT 
FREIGHTWAYS LTD. te Dublin en maakt 
deel u it van een serie van zes schepen, 
welke CONOSHIP heeft gecontracteerd 
voor Engelse/Ierse rekening.

De hoofdafmetingen van deze coaster zijn 
als volgt:
lengte o.a. 87,65 meter
lengte l.l. 82,80 meter
breedte I 1,00 meter
holte 5,20 meter
diepgang 3,92 meter
deadweight 2350 ton

De graaninhoud van het ruim is I 12.650 cft, 
de baalinhoud is 111.900 cft.
Ten behoeve van de voortstuwing is het 
schip voorzien van een Deutz hoofdmotor, 
type SBV GM 628, met een vermogen van 
1200 kW  bij 900 omw./min., een tandwiel
kast van het merk Reintjes, met een reduc
tie van 3:1 en een vaste schroef.
Voor de navigatie is het schip voorzien van 
een kompas, een gyrokompas, een auto
matische piloot, een radar, een echolood, 
een VHF, een navigator en een zend- en 
ontvanginstallatie.
Het schip is gebouwd onder Klasse Germa- 
nische Lloyd +  100 A4M restricted interna
tional service, haute mer, alsmede onder 
de Ierse Scheepvaart Inspectie D.O.C.

Jacob van Heemskerck
Het eerste luchtverdedigingsfregat voor 
de Koninklijke marine, de ’jacob van 
Heemskerck’, werd op 15 januari 1986 in 
Vlissingen door de scheepswerf Koninklij
ke maatschappij ’de Schelde' aan de Ko
ninklijke Marine overgedragen en in dienst 
gesteld.
De jacob van Heemskerck' is de naamge
ver van een klasse van twee luchtverdedi- 
gingsfregatten. De kiel van het schip werd 
op 21 januari 1981 gelegd. Het tweede 
fregat, de 'W itte  de W ith ’, zal half septem
ber 1986 met de proefvaart beginnen. 
Door de snelle ontwikkeling van de lucht
dreiging te r zee in de jaren zeventig en de 
daarmee gepaard gaande kortere reactie
tijd, besloot de Koninklijke marine to t de 
bouw van twee luchtverdedigingsfregat- 
ten uitgerust met het standaard-missile-l 
geleidewapensysteem (vroegere bena
ming 'Tartar j  tegen doelen op de middel
lange afstand. De schepen vertonen grote 
gelijkenis met de fregatten van de Korte- 
naerklasse maar ze worden niet uitgerust 
met een helikopter. Deze ruimte is name
lijk benodigd voor het standaard-missile-l 
geleidewapensysteem. Aangezien de 
luchtverdedigingsfregatten ook kunnen 
worden ingezet voor de commandovoe
ring van een vlootverband, zijn de schepen 
uitgevoerd met een uitgebreider commu

nicatiesysteem zoals datalink en een geau
tomatiseerd informatiesysteem. Ook de 
sterkte van het personeel moest worden 
aangepast aan de nieuwe technieken, waar
door het totaal aan bemanningsleden op 
200 is gekomen.

Agenda

Rina Conferences 1986
The Royal Institution o f Naval Architects 
announces the following conferences: 
19-21 May 1986
WARSHIP 86, Coastal Defence and 
Assault Vessels, London Heathrow Penta 
Hotel.
9-10 June 1986
The Safe Ship Project: Ship Stability and 
Safety, London Tara Hotel.
6-7 October 1986
Developments in Deeper Waters, London 
Heathrow Penta Hotel.
29-31 O ctober 1986
Escape, Rescue and Survival at Sea, London
Heathrow Penta Hotel,
More information is available from the 
Conference Secretariat: Royal Institution 
o f Naval Architects, 10 Upper Belgrave 
Street, London, SW I. Tel. 01-235 4622, 
Telex 265844.

Oceanology International '86 and 
Wodcon X I
For four days in March the south coast 
resort o f Brighton w ill play host to  tw o  
major marine technology events. The bien
nial Oceanology International (01-86), de
scribed by organiser Spearhead as Europe’s 
foremost underwater marine sciences and 
technology event, takes place at the Me- 
tropole Convention Centre. During the 
same period, 4 to  7 March, the nearby 
Brighton Centre w ill be occupied by the 
W orld  Dredging Congress (W O D C O N  
XI).
One ticket w ill admit visitors to  the 01-86 
exhibition and conference and to  the 
W O D C O N  XI exhibition, all organised by 
Spearhead. The W O D C O N  XI confer
ence is organised by the Central Dredging 
Association (CEDA) in Delft, on behalf of 
the W orld  Organisation o f Dredging 
Associations (W O D A).
More than 300 exhibitors from 14 coun
tries w ill be taking part at the tw o  shows. 
Major group exhibits w ill come from Cana
da, Denmark, France and The Netherlands. 
O ther countries represented are Belgium, 
Britain, Finland. The conference will mark 
the introduction in Norway o f a new code 
o f practice published by the A O D C  which

provides expert guidance to  all concerned 
w ith  the use o f electricity underwater, 
including designers, manufacturers and us
ers. The code incorporates the latest in
formation available from research projects 
and draws on the experience o f a range of 
bodies which include the UK Department 
o f Energy Diving Inspectorate, the 
Admiralty Research Establishment’s Ex
perimental Diving Unit, Det Norske Veri
tas, and the NPD.

The observations, which have been en
dorsed by the NPD, pays particular atten
tion to  the hazards involved w ith  using 
electricity underwater, such as electric 
shock, the emission o f toxic o r explosive 
products caused by the degradation of 
electrical insulating material by heat, and 
the ignition o f some gas mixtures by hot 
surfaces or electrical arcs from faulty 
equipment of switching devices.
The code also considers the risks arising 
from  underwater environments, and 
makes recommendations fo r the selection, 
installation and maintenance o f the electri
cal apparatus used.
The AO D C  includes some 15 Scandinavian 
members among its total membership of 
80 companies. (LPS)

Construction Offshore 
Conference Con O ff
Op 20 en 21 februari 1986 houdt IRO 
(MaTS) een internationale conferentie 
over ’Construction Offshore’ in het Okura 
Hotel in Amsterdam.
Tijdens deze conferentie zullen onder 
meer een aantal bekende ingenieursbu
reaus aan het woord komen om nieuwe 
ontwikkelingen voor het voetlicht te bren
gen. Tevens zullen de resultaten van enige 
recentelijk afgeronde MaTS-projecten de 
revue passeren. Het geheel staat in het 
teken van de internationale promotie van 
het Nederlandse kunnen.
De volgende onderwerpen zullen aan de 
orde komen:
-  overheids research beleid,
-  onderwater produktie systemen,
-  drijvende produktie systemen,
-  produktie riser systemen,
-  innovatieve ontwikkelingen t.a.v. top- 

sides,
-  draagvermogen van offshore heipalen,
-  probabilistische ontwerpmethoden,
-  tubular joints,
-  restlevensduurbepaling van offshore 

structures.
Inlichtingen over deze conferentie kunnen 
worden ingewonnen bij IRO telefoon 0 15- 
569330, toestel 3009.
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Offshore

Rijnveld door Amoco in produktie 
genomen
Amoco Netherlands is onlangs begonnen 
met de produktie van olie u it het Rijnveld, 
zo’n 40 kilometer noordwestelijk van Den 
Haag. Men is daarmee de derde producent 
van offshore-olie u it het Nederlandse deel 
van het Continentaal Plat. De startproduk- 
tie van het Rijnveld bedraagt 10.000 vaten 
per dag, maar dat moeten er 25.000 w or
den in de komende maanden.
De Nederlandse offshore-oliewinning 
neemt door het Rijnveld toe met ruim 50 
pet, ofwel circa 7 pet van de totale binnen
landse behoefte, aldus Amoco. Het veld 
ontleent zijn naam aan het feit dat de olie in 
hoofdzaak w ord t gewonnen uit de Rijn- 
land-zandformatie en dat het ongeveer 
recht voor de monding van de Oude Rijn bij 
Katwijk ligt. DS-24-12-’85

Big increase in offshore 
development orders
Orders fo r oil and gas development w ork 
on the UK continental shelf look like 
reaching 4000 million pounds sterling in 
1985, a 33 per cent increase on 1984. 
The Minister o f state fo r energy said that 
this total came nearer w ith the award o f 
£ 20 million of contracts by the Marathon 
oil company fo r the Brae oil field ’B’ plat
form.
And in the near future Shell is expected to  
announce contractors to  build the decks 
and modules fo r platforms fo r the Tern and 
Eider fields. The minister added that UK 
companies would win about 74 per cent of 
the £ 4 billion w orth  o f orders. This year 
the minister has approved 16 new oil and 
gas developments, w orth  £ 2300 million. 
Since April 1983, 42 new onshore and 
offshore developments have been 
approved.
So far in 1985 75 exploration and 47 apprai
sal wells have been drilled and 10 significant 
discoveries announced — more than at the 
same period in 1983 and only marginally 
behind the best-ever figures set in 1984.

(LPS).

New pipeline from Norwegian shelf 
to continent?
The Norwegian state oil company Statoil is 
considering laying a gas pipeline from the 
Troll field o f the N orth  Sea to  western 
Europe. The company is gravely concerned 
about the sinking of the Ekofisk field and 
sceptical towards letting the large gas 
deliveries from  Tro ll go via Ekofisk to  
customers on the Continent. A  new pipe
line to  western Europe w ill cost many 
million dollars.

The Statpipe pipeline from  the Statjord, 
Gullfaks and Heimdal fields now goes to 
Ekofisk where the gas is led into the Nor- 
pipe system running to  Emden in west 
Germany. An oil pipeline also runs from 
Ekofisk to  Teesside in England. No one 
knows what problems the sinking of Eko
fisk can create fo r these pipelines in the 
future. Statoil is also considering laying a 
line in a loop from Statpipe around Ekofisk 
and into the Norpipe system.
The Ekofisk field is still sinking at the rate of 
50 centimetres per year, despite the fact 
that Phillips Petroleum started to  inject gas 
back into the reservoir in order to  keep the 
pressure up. The company believes 
however that it w ill take time before the 
full effect o f the injection programme is 
apparent and the sinking is arrested. So far 
some o f the platforms on Ekofisk have 
subsided nearly three metres. Gas supplies 
from Ekofisk to  the Continent have been 
reduced by 25% over a two-year period in 
order to  carry out the gas injection pro
gramme.
The gigantic Tro ll field is due to  come on 
stream in 1995. (Norinform )

BNOC replaced by OPA
The Oil and Pipelines Agency succeeded 
the British National O il Corporation from 
I December 1985. It w ill handle oil royal
ties and operate the Government’s pipe
lines and storage system.
The Agency will also maintain BN O C ’s 
rights to  buy petroleum and re-negotiate 
future supplies when necessary. The new 
body w ill have a board o f four members led 
by part-time chairman, Mr George Dun- 
kerley, and a staff o f 45.
Initially the Agency w ill occupy BN O C ’s 
offices at I Grosvenor Place, London, but 
w ill move to  smaller premises as soon as 
convenient arrangements can be made. 
BNOC was established in 1976 to  negoti
ate oil exploration leases, operate pipe
lines and ensure the maximum revenues 
were received from licencees. The Gov
ernment decided to  replace the Corpora
tion w ith a smaller agency at the end of 
October. (LPS)

Diversen

New fire training centre for ships 
and offshore
Construction w ork has started on a new 
international fire-fighting training complex 
in Rotterdam. Due to  open next April, the 
Rotterdam International Safety Centre 
(RISC) will offer courses tailored to  the 
needs of seafarers, offshore workers, 
onshore industry personnel and fire bri

gade staff from  around the world.
Smit International is one of three partners 
in a jo in t venture formed to  develop the 
RISC at a cost o f FIs. 6 million. The other 
participants comprise the Nederlandse 
Veiligheidsdienst and Rotterdam Munici
pal Fire Service.
While the three partners have on-going 
requirements fo r basic and specialised fire 
fighting training, the RISC courses will be 
open to  shipowners and offshore oper
ators from all countries. The Centre w ill 
also cater fo r other industries w ith  specific 
fire training requirements.
The RISC is located at the Maasvlakte, in 
the heart o f the Europort industrial com
plex. It w ill provide fire prevention and 
fire-fighting training at every level, from 
basic training to  advanced fire leader 
courses.
The Centre’s facilities w ill include a small 
coastal tanker, moored alongside an adja
cent quay, fo r use in marine fire-fighting 
training. The marine courses w ill meet the 
requirements o f the IMO STCW Conven
tion 1978. The Centre w ill also feature 
petrochemical and tank storage training 
units and a full-scale offshore helideck. A 
fully-equipped classroom/lecture block 
will cater fo r the theoretical element o f 
courses.
In addition to  basic and advanced level fire 
courses, training w ill be provided in dealing 
w ith hazardous materials, together w ith  
effective use o f a wide range o f safety 
equipment.

Lay-ups improve by five million 
tonnes
Over five million tonnes o f laid up shipping 
have been deleted from  the latest ’Lloyd’s 
Monthly List o f Laid Up Vessels’. The I 
November total stands at 1242 vessels of 
58.44m tonnes deadweight compared 
with 1295 vessels o f 63.49m tonnes the 
previous month.
The major reduction was in the tanker 
sector where over 4m tonnes were reacti
vated resulting in 310 vessels of 48.1 Im 
tonnes compared w ith  332 vessels of 
52.39m tonnes in O ctober and the lowest 
figure since June 1982.
Dry cargo figures also showed improve
ment finishing at 932 vessels o f 10.33m 
tonnes compared against 963 vessels of 
11. 1 m tonnes by the end o f October.

Call for radically improved 
conditions for Norwegian shipping
Many Norwegian shipping companies 
seem to  have lost faith in any possibility of 
running ships profitably under Norwegian 
flag, says the managing d irector o f the 
Norwegian Shipowners’ Association 
David Vikaren in a le tter to  the Standing 
Committee on Shipping and Fisheries in 
Norway’s national assembly, the Storting. 
Among the things Vikaren drew attention 
to  was the steepening drop in the size of
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the Norwegian-registered fleet. From I 
January to  I O ctober 1985 the fleet has 
decreased from  754 to  698 ships, at the 
same time as the number of Norwegian 
ships registered under foreign flag has risen 
from  303 to  342. In addition, licenses have 
been issued fo r the sale or transfer o f 67 
ships equating 2.9 million dw t and four rigs. 
More applications fo r foreign registration 
are waiting fo r attention.
Despite a bettering o f working conditions 
in recent years, the difference between 
running a ship under Norwegian flag and 
that of a low-cost country is still 500 000 to  
750 000 USD per year fo r most types of 
ship. (Norinform).

Duplex stainless steel ’86 call for 
papers
A tw o  day international conference on 
Duplex Stainless Steel w ill be held at the 
Netherlands Congress Building in The 
Hague, from 27-28 O ctober 1986.
The conference is organised by the 
Netherlands Institute o f Welding (NIL), in 
cooperation w ith the Netherlands Indus
trial Council fo r Oceanology (IRO) and 
The Netherlands Organization fo r Applied 
Scientific Research (TNO).
The topics, fo r which contributions are 
invited are:
-  Welding o f Duplex Stainless Steels
-  Metallurgy o f Duplex Stainless Steel
-  Ferrite determinations
-  Duplex Stainless Steel in H2S-environ- 

ment
-  Duplex Stainless Steel in C 0 2 and chlo

ride containing media (corrosion prop
erties)

-  The manucfacturing-technology of 
castings

-  Applications o f and experience w ith  Du
plex Stainless Steel

-  The mechanical properties o f Duplex 
Stainless Steel (incl. super-plasticity)

-  Developments in the use o f Duplex 
Stainless Steel as a cladding material

-  N D T  o f Duplex Stainless Steel
-  The progress in mechanized welding 

systems
-  Alternative materials
Authors wishing to  present papers are 
requested to  submit abstracts o f approx
imately 300 words in to  Institute's 
Secretariate before 15th February 1986. 
Acceptance of papers fo r presentation w ill 
be notified to  all authors by I st March. Final 
Manuscripts are expected by 1st June 
1986.
Please submit Abstract and Manuscript to: 
The Netherlands Institute of Welding 
attn. Ing. H. J. M. Bodt 
Laan van Meerdervoort 2-B 
2517 AJ 's-Gravenhage.

De Nederlandse Koopvaardijvloot
De Nederlandse koopvaardij is, naar bru- 
to-registertonnage gemeten, op de vier- 
entwintigste plaats terechtgekomen, de

laagste positie in jaren. Volgens de door het 
Bremen Institute o f Shipping opgemaakte 
balans per I oktober d it jaar is de Neder
landse vloot in drie maanden evenzoveel 
plaatsen gezakt op de wereldranglijst. Die 
teruggang is echter minder toe te schrijven 
aan inkrimping van de Nederlandse vloot 
dan aan expansie van andere vlagstaten. 
Het draagvermogen is namelijk maar met 
drie pet afgenomen to t 6,2 mln ton, te rw ijl 
de bruto-registertonnage daalde met 
twee procent to t bijna 3,8 mln ton.

DS. 30-12-’85

Koopvaardijvloot van EEG groeit
Met de toetreding van Spanje en Portugal 
to t de Europese Gemeenschap is het aan
deel van de EEG-koopvaardijvloot in de 
wereldhandelsvloot toegenomen van 19,3 
to t 20,9 procent. De EEG beschikt nu over 
7000 koopvaardijschepen van in totaal 78,2 
miljoen brutoregisterton. Voor de toe tre 
ding van de twee landen waren dat 6269 
schepen van 7 1,7 brutoregisterton.

ED. 6-1-'85

Japanse scheepsbouw denkt 
aan kartelvorming
De Japanse scheepsbouwers, die een domi
nante positie op de wereldmarkt innemen, 
overwegen een kartel te vormen. De 
vooruitzichten voor de nieuwbouwsector 
zijn slecht. Toenemende prijsdruk kan 
worden verwacht. Gezamenlijk zouden de 
Japanse werven iets kunnen ondernemen 
tegen prijserosie.
De voorz itte r van de Japanse vereniging 
van scheepsbouwers, Kazuo Meada, heeft 
gezegd dat eerdere ramingen over de te 
verwachten orderstroom te optimistisch 
waren.
Voor de komende vijf jaar gingen de w er
ven ervan uit dat er gemiddeld voor 12,6 
miljoen ton per jaar aan nieuwbouwop- 
drachten te vergeven zouden zijn. Dat zal 
echter niet worden gehaald. Bij de presen
tatie van de herziene vooruitzichten, heeft 
Meada gesuggereerd dat er een Japans kar
tel to t stand moet worden gebracht.
Dat d it ook zal gebeuren, is niet zeker. De 
grote werven maken op het ogenblik 
winst. N iet zozeer in de scheepsbouw, als 
wel in nieuwe activiteiten. De mogelijkhe
den om to t een gemeenschappelijk sane
ringsplan te komen, zijn evenmin groot. De 
meeste werven beschikken slechts over 
een helling. Vermindering van de produk- 
tiecapaciteit betekent dus in veel gevallen 
sluiting.
Voor het aangaan van vergaande vormen 
van samenwerking moeten de werven de 
toestemming krijgen van de Japanse autori
teiten. In april zal de raad voor de sanering 
van de scheepsbouw met een rapport over 
de situatie in de Japanse bedrijfstak komen. 
O ok de concurrent van Japan, de Zuidko- 
reaanse scheepsbouw, kampt met moei
lijkheden. De Koreaanse werven hebben 
een slecht jaar achter de rug en de vooru it

zichten voor 1986 zijn niet goed. D it heb
ben vertegenwoordigers van de bedrijfs
tak meegdeeld.
D it jaar is voor 650.000 b rt aan buitenland
se opdrachten ontvangen. Een jaar geleden 
werd nog voor 2,24 miljoen ton aan op
drachten uitgevoerd. In september heb
ben de Koreaanse werven in het geheel 
geen orders kunnen boeken. In oktober 
kon slechts een opdracht -  voor een klein 
schip -  worden verkregen.
Ondanks de slechte situatie, staat de Kore
aanse scheepsbouwvereniging nog altijd 
op de tweede plaats op de wereldranglijst. 
Het marktaandeel bedraagt vijftien pro
cent. Het economisch planbureau van 
Zuid-Korea verwacht dat de export van 
schepen volgend jaar bijna vijftien procent 
geringer zal zijn dan het toch al lage niveau 
van d it jaar.

ED. 2 3 -12-’85

Korea lokt nieuwe prijsoorlog in 
scheepsbouw uit
Zuid-Korea lijk t een nieuwe prijzenoorlog 
in de scheepsbouw u it te lokken. Opdrach
ten voor nieuwe schepen kunnen worden 
gefinancierd met goedkope leningen, zo is 
in Seoel bekendgemaakt.
De regering heeft de scheepsbouw een 
renteverlaging van één procent in het 
vooruitzicht gesteld. Bovendien worden 
de aflossingstermijnen van deze goedkope 
leningen verlengd. De maatregelen zou
den to t een kostenverlaging van 5,4 pro
cent kunnen leiden.
De Zuidkoreaanse Export-lm port Bank 
biedt nu leningen aan tegen een percentage 
van acht. De terugbetalingstermijnen zijn 
verlengd to t 8,5 jaar. De wereldscheeps- 
bouw is inmiddels op een nieuw diepte
punt aanbeland. De Koreaanse maatrege
len zullen de situatie alleen nog maar verer
geren.
De Japanse werven, belangrijke concur
renten van de Koreaanse, waren ervan 
uitgegaan dat Seoel eenzijdige stappen ach
terwege zou laten. Vertegenwoordigers 
van beide landen zouden met elkaar gaan 
overleggen over de crisis in de scheeps
bouw.

ED. 31-12-’85

De Rotterdamse haven in 1985
De totale goederenoverslag in de Rotter
damse haven was in 1985 met 249,8 mil
joen ton 0,3 pet hoger dan de 249,1 miljoen 
ton van 1984. Het tonnage aan overgesla
gen massagoed was vrijwel gelijk aan dat 
van 1984, namelijk 205,8 miljoen ton, te 
gen 205,7 miljoen ton in '84. De stukgoed- 
overslag liet in 1984 een groei aantekenen 
van 1,4 pet en steeg to t 44,1 miljoen ton. 
De 0,3 pet overslaggroei voor geheel 1985 
kwam uit het vierde kwartaal, want per 
eind september lag het cijfer nog steeds 0,6 
pet onder dat van 1984.

DS. 2-1-'86
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§  NEDERLANDSE VERENIGING 
J =  VAN TECHNICI OP 
SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorlopig programma van lezingen 
en evenementen in het seizoen 
1985/1986
Afdelingsvergadering 
Semi-gei'ntegreerde of geïntegreer
de Scheepsofficier
Inleiding en discussie o.l.v. J. den Arend, 
Directeur IH TN O  ’Amsterdam’ 
do. 13 feb. ’86 Rotterdam

Klimaatbeheersing a/b van schepen
Door Ch. A. van der Zande, Dir. v.h. Gebr. 
de Haan B.V. Hoogezand 
di. 18 feb. ’86 Groningen

Afdelingsvergadering
S. W. Diesel, status, ervaring, visie
door L. J. Neut, Chief engineer Marine
Dept. S. W. Diesel
wo. 19 feb. ’86 Amsterdam

S. W. Diesel, status, ervaring, visie
door L. J. Neut, Chief engineer Marine
Dept. S. W . diesel
do. 20 feb. ’86 Vlissingen

Automatisering in de scheeps
bouw**
Dagbijeenkomst 
wo. 5 mrt. ’86 Delft

Semi-geïntegreerd of geïntegreerde 
scheepsofficier
Inleiding en discussie o.l.v. J. den Arend, 
directeur IHTNO  ’Amsterdam’ 
di. 18 mrt. '86 Groningen

Onderwerp en spreker nader op te 
geven
wo. 19 m rt. '86 Amsterdam 
do. 20 mrt. ’86 Vlissingen

Operating experiences with un
manned machinery spaces in ships 
and future developments*
Door mr. J. L. Buxton van Lloyd’s Register
of Shipping London
do. 20 mrt. ’86 Rotterdam

Jaardiner
za. 12 apr. '86 Vlissingen

I.M .O . Voorschriften**
door Ir. W . A. Th. Bik van Nedlloyd Rede- 
rijdiensten
di. 15 apr. ’86 Groningen 
wo. 16 apr. ’86 Amsterdam 
do. 17 apr. ’86 Rotterdam 
do. 24 apr. '86 Vlissingen

NB
D it programma zal in de komende maan
den worden aangevuld en eventueel gewij
zigd.
* Lezing in samenwerking met de Nether- 
lands Branch van het Institute o f Marine 
Engineers.
* *  Lezingen in samenwerking met de Sec
tie Scheepstechniek van het Klvl en het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap 'William 
Froude’.
1. De lezingen in Groningen worden ge

houden in Café-Restaurant 'Boschhuis’, 
Hereweg 95, Groningen, aanvang 20.00 
uur.

2. De lezingen in Amsterdam worden ge
houden in het Instituut voor Hoger 
Technisch en Nautisch Onderwijs, 
Schipluidenlaan 20, Amsterdam, aan
vang 17.30 uur.

3. De lezingen in Rotterdam worden ge
houden in de Kriterionzaal van het 
Groothandelsgebouw, Stationsplein 
45, aanvang 20.00 uur.
Vooraf gezamenlijk aperitief en brood
maaltijd in de W ijnkelder, aanvang 
18.00 uur (Deelname opgeven tel. 0 10- 
762333).

4. De lezingen in Vlissingen worden ge
houden in het Maritiem Hotel Britannia, 
Boulevard Evertsen 244, aanvang 19.30 
uur.

VERENICINGSNIEUWS

Personalia

Directie Hydraudyne B.V. Boxtel
Met ingang van I januari 1986 werd be
noemd to t divisieleider/directeur van Hy
draudyne B.V. de heer H. U. Ries, voor
heen werkzaam als plaatsvervangend divi- 
sieleider van Hydraudyne Systems & 
Engineering B.V. te Boxtef.
Tot manager Business Development van 
Hydraudyne Beheer B.V. werd met ingang 
van dezelfde datum benoemd de heer H. H. 
J. Wilms, voorheen werkzaam als divisielei
der/directeur.

Ballotage

Voorgesteld voor het 
G EW O O N LIDM AATSCHAP:
D. ALBLAS
Directeur Scheepswerf Aiblas, Hendrik 
Ido Ambacht
Veerweg 12, 3341 LR H. I. Ambacht 
Voorgesteld door A. E. Molenaar 
Afdeling Rotterdam

W . VAN DEN BORN 
Superintendent Nautical Safety and 
General Services W in te rport Tankers 
(Odfjell Nederland) Spijkenisse 
Schoolstraat 3 1,2 93 1 GT Krimpen a/d Lek

Voorgesteld door P. J. Lensen 
Afdeling Rotterdam

B. BUURMA
Verkoper Dieselmotoren Stork W erk
spoor Diesel, Zwolle 
Delf 72, 9642 JM Veendam 
Voorgesteld door H. D. van der W e rf 
Afdeling Groningen

M. BIJKER
Verkoopleider/Hfd Verkoop Binnen
dienst Stork W erkspoor Diesel B.V. Em- 
malaan 36, 8181 AP Heerde 
Voorgesteld door ir. J. N. Joustra 
Afdeling Amsterdam
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J. C. DAVIDSE
Projectleider Scheepsreparatie Vlaardin- 
gen Oost, Bedrijven 
Van Borselenlaan 28, 4351 NP Veere 
Voorgesteld door J. S. van Loo 
Afdeling Zeeland

R. FENSTRA
Stuurman/SWTK HTS-structuur 
Van Tienhoven v./d. Boogaardstraat 28, 
4251 EN Werkendam 
Voorgesteld door A. C. de Kubber 
Afdeling Rotterdam

G. W. DE GRAAF F
Docent Zeemanschap op de School voor 
Zeevaart & Techniek, Ijmuiden 
Boterbloemstraat 3, 1817 CM Alkmaar 
Voorgesteld door L. J. J. van Schendel 
Afdeling Amsterdam

M. HOFFMAN 
SWTK dipl. C
Stadionweg 124 II, 1077 SV Amsterdam 
Voorgesteld door J. den Arend 
Afdeling Amsterdam

C. KLEIJN
Werktuigkundig Expert Scheepvaart In
spectie, Ijmuiden
Zeemandreef 49, 3146 BW Maassluis 
Voorgesteld door J. Rijerkerk 
Afdeling Rotterdam

H. S. VAN DER MEER
3e SWTK Bur. Wijsmuller, Ijmuiden 
Vletweide 14, 3981 ZL Bunnik 
Voorgesteld door P. A.Luikenaar 
Afdeling: Amsterdam

Ing. J. VAN DER PLAS 
Directeur ’Frisian Shipyard’, Harlingen 
Stinsenweg I0A, 9301 W K  Roden 
Voorgesteld door H. P. J. Thiecke 
Afdeling Groningen

H. L. VAN VEELO
Commercial Manager MEMARCO Rot
terdam
Snoekenveen 809, 3205 CJ Spijkenisse 
Voorgesteld door prof. ir. S. Hengst 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld als BELANGSTEL
LENDE:
Ch. A. WILLEMSEN
Oud-SWTK KPM; Oud-Lloyd’s Surveyor 
(Suriname)
Meteorenweg 1034, 1443 BD Purmerend 
Voorgesteld door J. Doornbos 
Afdeling Amsterdam

Voorgesteld voor het 
JUNIOR-LIDM AATSCHAP:
Studenten a/d HTS Haarlem afd. Scheeps- 
bouwkunde:
A. M. DOLMAN,
Troelstralaan 36, 2104 VP Heemstede

A. J. P. RODENBURG
Clausstraat 15, 5491 HM St. Oedenrode

G. J. M. TROOSTER 
Schotersingel 65, 2021 GC Haarlem

Allen voorgesteld door ir. J. F. Tjalma 
Afdeling Amsterdam

A. J. DEN BAKKER
Student Technische Hogeschool, Delft, 
afd. Werktuigbouwkunde 
Kon. Julianaweg 62, 3155 XE Maasland 
Voorgesteld door G. den Bakker 
Afdeling Rotterdam

Ing. G. J. GRÜNDLEHNER 
Student Technische Hogeschool Delft, afd. 
Maritieme Techniek 
Palamedesstraat 27, 2612 XP Delft 
Voorgesteld door dr. ir. K. J. Saurwalt 
Afdeling Rotterdam

R. DE JONG
Student Scheepswerktuigkunde Hogere 
Zeevaartschool Noorder Haaks, Den 
Helder
Stuyvezandeweg 26, 1759 GC Callantsoog 
Voorgesteld door A. J. van Zomeren 
Afdeling Amsterdam

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

Nieuwe uitgaven

H IN D ER  DO O R GELUID  
OP DE ARBEIDSPLAATS
Literatuurstudie
Rapport codenummer LA-DR-08-01. 
Drs. H. M. E. Miedema. Uitgave: Ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke O rde
ning en Milieubeheer. Directoraat-Gene- 
raal voor de Milieuhygiëne. Totaal 97 pagi
na’s met 2 zw art-w it afbeeldingen, 5 tabel
len en een literatuurlijst van meer dan 14 
pagina’s. Te bestellen door storting van 
ƒ 19,50 op giro 1811583 van het D irecto
raat met vermelding code.

Het rapport is verschenen als een deel in de 
reeks Lawaai op de Arbeidsplaats van de 
Interdepartementale Commissie Geluid
hinder. Geluid dat optreedt op de arbeids
plaats kan op diverse manieren schade ver
oorzaken. Het effect waaraan to t dusver 
het meeste onderzoek is verricht, is dat van 
gehoorschade. D it onderzoek heeft gere
sulteerd in een goed inzicht in de relatie 
tussen de hoeveelheid geluid en het ont
staan van oorschade. Veel minder is be

kend over de factoren die van invloed zijn 
op de mate waarin geluid als hinderlijk 
w ord t ervaren. Omdat er voor deze pro
blematiek een brede maatschappelijke be
langstelling bleek te bestaan, is besloten 
om in het kader van het ICG-onderzoek- 
programma een onderzoek te doen uit
voeren naar deze factoren. Het rapport 
geeft als resultaat van een studie een goed 
overzicht van de in de literatuur aanwezige 
kennis over hinder door geluid op de ar
beidsplaats. Geconcludeerd kon worden 
dat een belangrijk deel van de beroepsbe
volking op de werkplek hinder van geluid 
ondervindt. In de industrie hoort de geluid- 
situatie to t de meest hinderlijke arbeids
omstandigheden. Op kantoren lijken bin- 
nenklimaatfactoren meer hinder teweeg 
te brengen dan geluid. De verschillende 
studies in kantoren suggereren dat voor 
geluid dat betekenis heeft, zoals spraak, 
telefoneren, niet in de eerste plaats het 
geluidsniveau bepalend is voor het optre
den van hinder, maar de afleidende w er
king van de overgedragen informatie. Het 
rapport geeft een goed overzicht van de 
theoretische en experimentele benade
ring van deze problematiek.

IN VEN TA R ISA TIE  BASISKENNIS  
GELUIDARM INSTALLEREN
Rapport codenummer: LA-HR-03-01. Ir.
B. van Steenbrugge. Ir. E. Gerretsen, en ing. 
J. Tukker. Uitgave: Ministerie van Volks
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi
lieubeheer. Directoraat-Generaal voor de 
Milieuhygiëne.
Totaal 215 pagina’s met meer dan 120 
zw art-w it afbeeldingen. Te bestellen door 
storting van ƒ 32,25 op giro 1811583 van 
het Directoraat met vermelding code.

Het rapport is verschenen als een deel in de 
reeks Lawaai op de Arbeidsplaats van de 
Interdepartementale Commissie Geluid
hinder. De toekomstige wettelijke voor
schriften, waarin grenswaarden zullen 
worden opgenomen voor schadelijk geluid 
op de arbeidsplaats, bevatten de bepaling 
dat machines en werkzaamheden geen 
schadelijk geluid mogen veroorzaken, ten
zij dat redelijkerwijs niet kan worden ge
vergd. Bij de interpretatie van het begrip 
'redelijkerwijs' is inzicht in de mogelijkhe
den om lawaai te bestrijden van groot 
belang. D it rapport beschrijft de stand van 
de techniek t.a.v. geluidsarm installeren. In 
het rapport w ord t aangegeven hoe een 
lawaaibron zodanig kan worden geïnstal
leerd dat het geluidsniveau op de arbeids
plaats zoveel mogelijk w ord t beperkt. Het 
bevat naast de theoretische grondslagen 
tabellen met gegevens en richtlijnen, lite
ratuurlijsten en voorbeelden voor de prak
tijk. Gezien de overzichtelijke praktijkge
richte behandeling van de stof zal d it rap
port niet alleen in de praktijk, maar ook bij 
het onderwijs aan T H ’s en HTS’en goede 
diensten bewijzen. ______
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