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MARIÏIHHE-EN OffSHORHECHNIEK
SCHIP EN WERF

BLOEMLEZING UIT 
DE JAARVERSLAG- 
LITERATUUR VAN DE 
SCHEEPSBOUW

Niehuis & Van den Berg
In ieder jaarverslag uit de Nederlandse 
scheepsbouwwereld is wel iets interes
sants op te diepen. Zo lezen wij in het 
jaarverslag van het 90 jaar oude scheepsre- 
paratiebedrijf Niehuis & Van den Berg in 
Rotterdam, dat d it zich door het regelma
tig bezoeken van de klanten een beeld 
tracht te vormen van hun reparatiegedrag 
in de naaste toekomst. Voor d it bedrijf is 
d it uiteraard van het grootste belang, want 
'door de wereldwijde steun aan de 
scheepsnieuwbouw komen aan boord van 
schepen toegepaste nieuwe technieken 
versneld op ons af. De werfdirectie heeft 
de ervaring opgedaan bij een groot aantal 
klanten vertrouwen te genieten en in aan
merking te komen om werkzaamheden uit 
te voeren.
Het scheepsreparatiebedrijf krijg t te ma
ken met sterk geautomatiseerde schepen 
die minder onderhoudsgevoelig zijn, maar 
die met een kleinere bemanning varen. Het 
w ordt waarschijnlijk geacht dat vele opge
legde schepen niet meer in de vaart zullen 
komen omdat ze economisch verouderd 
zijn. Als organisatie zal de w erf zich op deze 
ontwikkelingen gaan richten. Hoewel het 
reparatievolume zal afnemen zijn er altijd 
nog veel schepen in de vaart die het norma
le onderhoud in de Rotterdamse regio 
moeten ondergaan.
De nadruk w ord t er echter opgelegd dat 
de harde gulden in het nadeel van het 
bedrijf werkt. Nederland is voor vele re
ders te duur geworden omdat de US- 
dollar en het pond sterling t.o.v. de gulden 
sterk zijn teruggevallen. D it heeft to t ge
volg dat reders die in Rotterdam reparaties 
laten uitvoeren, deze alleen al u it financieel 
oogpunt to t een minimum zullen beper

ken. Het is duidelijk dat het reilen en zeilen 
van het scheepsreparatiebedrijf in grote 
mate afhankelijk is van externe factoren 
waarop deze bedrijfstak niet de minste 
invloed kan uitoefenen, want deze bepalen 
tenslotte de vraag hoe het aanbod van 
werk zal zijn en tegen welke prijzen op
drachten kunnen worden uitgevoerd. Al 
met al een situatie waarin het moeilijk 
werken is.

Wilton-Fijenoord
Wilton-Fijenoord heeft in 1985 prima ge
daan. Men behoeft het jaarverslag maar 
door te lezen om daarvan overtuigd te 
raken. De bruto-w inst beloopt ƒ 24 mil
joen, waartoe zowel de afdeling nieuw
bouw als de afdeling scheepsreparatie 
heeft bijgedragen, de eerste met ƒ 18,8 
mln en de tweede met ƒ 4 ,1 mln. Een 
rentevoordeel leverde de rest om de ƒ 24 
miljoen vol te maken.
In 1986 zullen de twee onderzeeboten 
voor Taiwan echter geen volledige bezet
ting meer garanderen van de afdeling 
nieuwbouw. D oor de lange duur van de 
verzelfstandiging van de w erf als gevolg van 
de ondergang van de RSV-Groep was er in 
de orderverwerving van de afdeling 
scheepsnieuwbouw een aanzienlijke ach
terstand ontstaan. Vandaag de dag zijn be
sprekingen over nieuwe te contracteren 
civiele opdrachten in een vergevorderd 
stadium. Geheel in de geest van de huidige 
depressieve situatie in de nieuwbouw zijn 
voor de verwachte negatieve resultaten 
op deze eventuele opdrachten reeds ƒ 25 
miljoen ten laste van het in 1985 behaalde 
resultaat gebracht. Als de onderhandelin- 
gen in een contract resulteren zal de afde
ling scheepnieuwbouw van WF to t ver in

Er zijn nos steeds schepen die het zondcrapparotuur 
van Alfa-Lavïd kunnen stellen. Maar hoelang nog?
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1987 bezet zijn. Overigens ve rtrouw t de 
w erf erop, dat opdrachten uit het buiten
land verworven kunnen worden om ook 
daarnë de nieuwbouw-afdeling aan het 
w erk te houden. In de loop van 1988 zou
den deze moeten loskomen, waarmee dan 
in 1989 kan worden gestart. WF is ook in 
de markt voor de bouw van fregatten voor 
Indonesië.
W at de scheepsrepatatie betreft: ondanks 
het nog steeds matige prijsniveau op deze 
markt bestaat bij WF de verwachting, dat 
ook in 1986 in deze sector een positieve 
cashflow behaald kan worden. Er is een tijd 
geweest dat W ilton  als scheepsreparatie- 
bedrijf wereldwijd zó bekend was, dat een 
kapitein, die zich waar te r wereld dan ook 
met zijn schip bevond, van zijn reder een 
telegram kreeg met de opdracht 'W ilton 
fo r repairs’, zonder meer w ist dat hij koers 
moest zetten naar Schiedam, dat daarnaast 
zijn faam dankte aan de jenever. In de 
scheepvaart en alles wat daarmee annex is, 
is sinsdien wel het een en ander gewijzigd, 
maar de jenever is onverkort blijven 
stromen.

Van der Giessen-de Noord
Voor Van der Giessen-de Noord was 1985 
een belangrijk, maar tevens een moeilijk en 
ook een bewogen jaar. Het is bekend: de 
personeelsbezetting van de afdeling Cie- 
viele Scheepsbouw moest to t een derde 
van de bestaande capaciteit teruggebracht 
worden als gevolg van de felle prijsconcur
rentie, die mogelijk gemaakt w o rd t door
dat elders omvangrijk financiële steun
maatregelen bestaan, die in eigen land on t
breken doordat Den Haag besloten heeft 
dat deze op korte term ijn afgebouwd zul
len worden. D it betekent in de praktijk, dat 
de traditionele grotere scheepsbouw in 
ons land volgens de w erf niet meer op 
economisch verantwoorde wijze kan 
plaats vinden. Buiten GN is er in Nederland 
geen w erf meer te vinden die dergelijke 
grote schepen op stapel kan zetten. W ij 
vallen echter over 'op economisch verant
woorde wijze’. Kan bouwen met financiële 
steun van de overheid wèl op deze definitie 
aanspraak maken?
De bouw van marineschepen bij GN Mari- 
nebouw is gespecialiseerd in moderne mij- 
nenbestrijdingsvaartuigen voor een we
reldwijd toepassingsgebied. De internatio
nale belangstelling voor deze vaartuigen 
heeft zich in gunstige zin ontwikkeld, en de 
serie 'T ripartite ' mijnenjagers w ord t door 
de Nederlandse, Franse en Belgische mari
ne als een succesvol project beschouwd. 
De goede samenwerking tussen deze ma
rines heeft belangrijk to t d it succes bijge
dragen en eveneens to t de mondiale be
langstelling voor d it zeer geavanceerde 
vaartuig.
W at de perspectieven betreft w o rd t in het 
jaarverslag opgemerkt, dat de reorganisa
tie van de civiele scheepsbouw een belang
rijke invloed heeft op toekomstige activi

teiten daarvan. De combinatie van de capa
citeitsreductie, de herstructurering van de 
organisatie en nieuwbouworders van de 
offshore-industrie geven bij GN de nieuwe 
richting aan van de civiele scheepsbouw. 
Hoge prio rite it w ord t gegeven aan verbe
tering van het kostenniveau, zonder af
breuk te doen aan de goede naam die de 
w erf nationaal en internationaal heeft wat 
kwaliteit en technisch kunnen aangaat. De 
marinebouw b lijft internationaal in de be
langstelling staan en de d it jaar af te leveren 
schepen zullen aan het resultaat bijdragen. 
Marinebouw heeft momenteel een eigen 
ontwerp van een multi-purpose mijnenbe- 
strijdsingsvaartuig in ontwikkeling.
De scheepsreparatie bij Van der Giessen- 
de Noord is gespecialiseerd in het verbou
wen, onderhouden en repareren van klei
ne handelsvaartschepen en binnenvaart
schepen to t een lengte van I ! 5 meter en 
een draagvermogen to t 4000 ton dw. Een 
lichte verbetering van de reparatiemarkt 
en de verdere invoering van de gewijzigde 
aanpak, waardoor een slagvaardiger beleid 
mogelijk werd, maakten dat de resultaten, 
ofschoon nog negatief, verbeterden.

Rotterdamse Droogdok Mij.
Voor de Rotterdamse Droogdok Mij. was 
1985 een redelijk goed jaar met een posi
tie f resultaat, dat met ƒ 6,9 mln iets meer 
dan het dubbele bedroeg van 1984. De 
rentabiliteit verbeterde en de produktie 
voldeed aan de verwachtingen. De defini
tieve contracten voor de bouw van vier 
onderzeeboten van de zogenaamde Wal- 
rus-klasse, waarvan de eerste eind oktober 
te water gelaten werd, werden getekend. 
Voor deze stapelloop bestond grote natio
nale en ook internationale belangstelling. 
Vooral deze laatste zou van betekenis kun
nen blijken.
De directie kenschetst als onbevredigend 
het uitblijven van een regeling to t samen
werking tussen de drie werven (RDM, 
KMS en WF),die actief zijn op de export
markt voor marineorders. De lezer weet 
welke ontwikkelingen zich in de afgelopen 
maanden in d it verband voorgedaan heb
ben, zodat w ij er hier verder maar over 
zwijgen. W ij leggen er alleen de nadruk op, 
dat des te spoediger een eerlijke en w erk
bare regeling met betrekking to t de op- 
drachtverdeling to t stand komt, des te 
beter d it is voor de internationale concur
rentiepositie der betrokken werven. 
Flexibiliteit en concurrentiekracht noemt 
de RDM-directie de sleutelwoorden voor 
de toekomst. De beschikbare capaciteit 
van 1986 -  met uitzondering van de afde
ling marinebouw -  is nog niet volledig 
bezet. D it w o rd t mede veroorzaakt door
dat een aantal mogelijke projecten nog niet 
in concrete opdrachten omgezet kon w o r
den. Voorts zullen een aantal in 1986 naar 
verwachting te boeken opdrachten pas in 
1987 aan een hogere bezettingsgraad kun
nen bijdragen. Het to t stand komen van

opdrachten in de zware kapitaalgoederen
sector is vaak afhankelijk van overheidsbe- 
slissingen. Budgettaire beperkingen en 
wisselende politieke inzichten spelen daar
bij soms een overheersende rol.

IHC  Caland
IHC Caland bericht dat zij zich in 1986 
geconfronteerd zag met een scherpe da
ling van de internationale olieprijs. O f
schoon niet voorspeld kan worden wan
neer en op welk niveau de olieprijs zich zal 
stabiliseren, w ord t onder de huidige om
standigheden een reorganisatie van de 
Amerikaanse olie- en gasactiviteiten wen
selijk geacht. Voor d it doel werd reeds een 
voorziening getroffen van ƒ 25 miljoen. 
Het behoeft uiteraard geen verwondering 
te wekken dat de winst van ICH Caland in 
1985 een diepe val doorgemaakt heeft, en 
wel van ƒ 34,6 miljoen winst in 1984 to t 
een verlies van ƒ 14,8 miljoen in 1985. De 
oorzaken liggen duidelijk voor de hand: de 
dalende olie- en gasprijzen en de steeds 
smaller wordende marges op engineering- 
en aannemingsactiviteiten. Gevolg van een 
en ander was, dat de onderneming zich op 
praktisch alle gebieden waarop zij actief is 
aan een veranderde situatie heeft moeten 
aanpassen. Op het programma staan nog 
verlaging van het kostenniveau van de ope
rationele activiteiten, benevens een om
vangrijke vermindering van de activiteiten 
m.b.t. de olie- en gasexploratie, waarvan in 
verhouding to t de vindkosten t.o.v. toe
komstige opbrengsten in feite te marginaal 
geworden zijn. Men is er echter wel van 
overtuigd dat de exploratie en ontw ikke
ling van offshore-velden zal doorgaan, ook 
al zal d it op wat kleinere schaal zijn. In 1986 
zullen geen belangrijke investeringen 
plaatsvinden en voorspellingen over het te 
behalen financiële resultaat kunnen gezien 
de onzekerheid op de oliemarkt niet ge
daan worden.

Kon. Mij. ’de Schelde’
De directie van de Kon. Mij. 'de Schelde' 
constateert in haar jaarverslag, dat het 
voorzichtige optimisme waarmee 1985 
begonnen werd gerechtvaardigd blijkt te 
zijn geweest gezien de behaalde resulta
ten. Zij bewegen zich in stijgende lijn: van 
ƒ 10,8 miljoen in 1984 to t ƒ 18,8 miljoen in 
1985. Mede dankzij de voortgezette ver
betering was ook een verdere versterking 
mogelijk van het financiële draagvlak. De 
kwaliteit van de orderportefeuille was in 
1985 de basis voor de gunstige ontw ikke
ling en voor een verdere versteviging van 
de positie van het bedrijf to t producent van 
kapitaalgoederen. Een goede basis bezet
ting voor de scheepsbouwafdeling is gega
randeerd door het omvangrijke bouwpro
gramma voor de Koninklijk Marine, dat in 
de eerste helft van 1986 nog werd ver
groot met de order voor een tweede serie 
van een viertal M-fregatten. Deze hoog
waardige orderportefeuille is een goed

204 SenW 53STE IAARGANG NR 12



uitgangspunt voor een expansie van het 
produktiepakket en de klantenkring. De 
activiteiten van de w erf zijn hierbij gericht 
op het verwerven van exportcontracten 
en de ontwikkeling van nieuwe scheepsty- 
pen en daarvoor bestemde installaties en 
systemen.
Door een intensieve bewerking van de 
markt slaagde de reparatiewerf Schelde- 
poort er in 1985 in de werkbezetting on
danks een aanhoudende slechte reparatie- 
markt te verbeteren. Deze marktsituatie 
uitte zich in een prijsniveau dat duidelijk te 
wensen overliet. De verbeterde werkbe
zetting werd echter niet zozeer gereali
seerd door een groeiend aantal reparatie- 
schepen, als wel door een gunstige bezet
ting van de dokcapaciteit. De behoefte aan 
dokcapaciteit voor schepen gro ter dan
45.000 ton tekent zich steeds duidelijker 
af. In de investeringsplannen voor de ko
mende jaren zal d it aan de orde gesteld 
worden.
Het geplande ontwikkelingsprogramma

voor de scheepsreparatie heeft -  de goede 
werkbezetting toon t d it duidelijk aan -  zijn 
eerste vruchten afgeworpen. D it komt 
naar voren uit het positieve bedrijfsresul
taat, dat gezien de marktomstandigheden 
bevredigend genoemd mag worden. Ver
wacht w ord t dat deze goede werkbezet
ting ook in 1986 kan worden gehandhaafd. 
Ultimo 1985 beschikte de KMS over een 
orderportefeuille te r waarde van ƒ 2,3 mil
jard, waarvan het nog te verwerken deel 
ƒ 1,4 miljard bedroeg. Nu de optie voor 
een 2de serie van 4 M-fregatten in een 
definitieve opdracht omgezet is, beschikt 
de w erf over een alleszinds gezond order
boek op grond waarvan de komende jaren 
met vertrouwen tegemoet kunnen w or
den gezien. Mede gelet op de kwaliteit van 
de orderportefeuille laat het zich aanzien 
dat ook in 1986 een positief resultaat be
reikt za! kunnen worden.

D it was een bloemlezing uit de jaarversla
gen van een aantal Nederlandse werven,

waarbij wij ons to t hoofdzaken beperkt 
hebben. Zij komen redelijk goed voor de 
dag met hun wel en wee in het afgelopen 
jaar, waarbij toch wel de nadruk op het 
eerste valt. Natuurlijk, het is geen vetpot, 
maar het zijn vooral de drie werven die 
afkomstig zijn uit de ontbinding van de 
RSV-groep, die zich in een betrekkelijk 
korte tijd weer hebben weten op te w er
ken to t een positie, die een goed uitgangs
punt vorm t voor een verdere vooruitgang 
in de eerstkomende jaren. D it geldt zowel 
voor de nieuwbouw als voor de reparatie. 
En in alle verslagen is een vleugje optimis
me te bespeuren dat weldadig aandoet. 
Het gaat echter vergezeld van de waar
schuwing 'onvoorziene omstandigheden 
voorbehouden’, de bekende slag om de 
arm in jaarverslagen. Inderdaad, men moet 
de komende ontwikkeling afwachten, 
maar er is vertrouwen dat deze niet zal 
tegenvallen.

vHK

DAMEN VERDUBBEL T 
WERFCAPACITEIT /N GOR/NCHEM

Op 12 mei j.l. werd bij scheepswerf Damen 
de eerste paal geslagen voor uitbreiding 
van de produktiehal, centrale werkplaats 
en produktiemagazijn van de werf.
De bestaande schepen (assemblage) facili
te it is niet meer toereikend voor de geste
gen vraag naar grotere gespecialiseerde 
scheepstypen, zoals: grotere visserijsche- 
pen, Voith Schneider sleepboten, Passa
giersschepen en Catamarans.

Recentelijk werden opdrachten geboekt 
voor de bouw van een boeienlegger be
stemd voor het Directoraat Generaal voor 
Scheepvaart en Maritieme Zaken, een 
loodsafhaalvaartuig voor de haven van 
New York, een platform supply boot voor 
Nederlandse rekening en enkele coasters. 
De nieuw te bouwen hal krijg t twee langs- 
hellingen van 95 meter lengte en zal vooral 
wat hoogte betreft verschillen van de be
staande, zodat ook grote schepen over
dekt afgebouwd kunnen worden.
Het te investeren bedrag voor de bouw is 
ca. 15 miljoen gulden.

Deze capaciteitsuitbreiding tezamen met 
de goedgevulde orderportefeuille zal op 
termijn ±  100 extra arbeidsplaatsen ople
veren bij de w erf Damen en een veelvoud 
van arbeidsplaatsen bij haar toeleveran
ciers.
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TOEPASSINGSONDERZOEK 
GROTE DIAMETER LAGE TOEREN 
SCHROEVEN*
door Dr. Ir. P. van Oossanen

S A M EN VA TTIN G
In de periode december 1983 to t oktober 1985 is in het kader van het onderzoekprogramma 'Rationeel Energiegebruik in de 
Scheepvaart’ door het MARIN, N ed lio ydS to rk  Werkspoor Diesel (SWD) en Van der Giessen-De N oord  (G NK) een onderzoek 
uitgevoerd naar de scheepsbouwkundige, werktuigbouwkundige en economische aspecten van het toepassen van gro te  diameter, lage 
toerenschroeven.
In figuur I. worden de drie basis scheeps-schroefconfigurades getoond. Het gekozen kapstokschip betreft een door G NK ontworpen  
'Panamax' product tanker/bulker van 75.000 m 3 bij 12,50 m diepgang.
Zow el medium speed en low  speed motoren werden bij het onderzoek betrokken, voor zowel de 82, 60 en 40 RPM configuratie. 
Op basis van de uitgevoerde onderzoekingen is het gerechtigd het toepassen van schroeven met zeer lage toerentallen als haalbaar te 
beschouwen. Voor het onderzochte schip is een vermogensbesparing van 15,6% geconstateerd bij het verlagen van het toerental van 82 
naar 40 omwentelingen per minuut. In economische zin vertegenwoordigt d it voor het onderhavige schip een maximale besparing van 
3,4% van de jaarlijkse exploitatiekosten.

INLEID IN G
In het kader van het onderzoekprogramma 
'Rationeel Energiegebruik in de Scheep
vaart' heeft de Stichting Coördinatie Mari
tiem Onderzoek (CMO) het Maritiem Re
search Instituut Nederland (MARIN) op
dracht verstrekt een onderzoek uit te voe
ren inzake het toepassen van scheeps
schroeven met extreem lage toerentallen. 
Deze opdracht is vastgelegd in CMO con
tract No. 83/5735/6.3.4, gedateerd 28 de
cember 1983, projectcode EBSS 83/09. 
Ingevolge deze opdracht is het MARIN 
belast met de technologische ontwikkeling 
van schroeven met extreem lage toeren
tallen en schroefdiameters die g root zijn 
ten opzichte van de ontwerpdiepgang, 
teneinde aan te tonen dat verbetering van 
het voortstuwingsrendement mogelijk is 
door toepassing van bovengenoemde 
schroeven, waarmee tevens aangetoond 
wordt, dat een lager brandstofgebruik mo
gelijk is bij een gelijkblijvend effect. MARIN 
heeft in het kader van d it project deelop
drachten verstrekt aan Stork W erkspoor 
Diesel B.V. (SWD), Van der Giessen-De 
Noord Shipbuilding Division B.V. (GNK) 
en Nedlioyd Rederijdiensten B.V.

De werkzaamheden werden gecoördi

* D it rapport is opgesteld door het Maritiem 
Research Instituut Nederland ingevolge op
dracht 83/5735/6.3.4 van de Stichting C oörd i
natie Maritiem Onderzoek, in het kader van het 
programma 'Rationeel Energiegebruik in de 
Scheepvaart’ CM O  Projectcode: EBSS 83/09. 
D it onderzoek was het onderwerp van een 
presentatie voor de 4 afdelingen van de Ned. 
Ver. v. Technici op Scheepv. gebied, de afd. 
Maritieme Techniek van het K.l.v.l. en 'W illiam  
Froude' in Nov. 1985.

neerd door een werkgroep bestaande uit 
de volgende personen:
-  Ir. A. Carlebur -  CMO
-  Dr. Ir. P. van Oossanen -  MARIN

(voorzitter)
-  Ing. L. C. Pols -  GNK
-  Mr. G. J. Reynolds, -  MARIN

B. Sc., M.Sc.
-  Ir. M. F. Sinnema — MARIN

(secretaris vanaf 0 1 -08 -1984)
-  Ir. J. Stapel -  MARIN

(secretaris to t 0 1 -08 -1984)
-  Ir. W. Stout -  GNK
-  Ir. E. Vossnack -  Nedlioyd
-  Ir. S. W . M. van Vuuren -  SWD
-  Ir. j. H. Wesselo -  SWD

De diverse aspecten in het kader van dit 
multi-disciplinair onderzoek werden ge
coördineerd en/of uitgevoerd door de vol
gende personen:

Scheepsbouwkundig ontwerp  
Ing. L. C. Pols 
Ir. E. Vossnack

Werktuigbouwkundig ontwerp  
Ir. W . Stout 
Ir. S. W . M. van Vuuren 
Ir. J. H. Wesselo

Hydrodynamisch onderzoek 
Dr. Ir. P. van Oossanen 
Ir. M. F. Sinnema 
Ir. J. Stapel

Economisch onderzoek 
Mr. G. J. Reynolds, B.Sc. M.Sc.

Algehele coördinatie/begeleiding
Ir. A. Carlebur
Dr. Ir. P. van Oossanen

De door MARIN, GNK, SWD en Nedlioyd 
uitgevoerde werkzaamheden zijn in afzon
derlijke deelrapporten behandeld als volgt:

Van der Giessen-De Noord, 'Loading con
ditions fo r project "Large Propellers", 
Double Huil, Crude Oil-Product Tanker’, 
mei 1985.

Van der Giessen-De Noord, 'W erktu ig
bouwkundige aspecten van het toepassen 
van lage toeren schroeven’, juni 1985.

MARIN Rapport No. 4546I-I-VT , ’Hy
drodynamische aspecten van het toepas
sen van lage toeren schroeven’, (deel I en 
deel 2), maart 1985.

MARIN Rapport No. 6232/I0.4/MR77, 
’Economic Evaluation o f Large Diame- 
ter/Slow speed Propellers fo r a 
60000/82000 D W T Crude Oil-Product 
Tanker’, juni 1985.

Deze rapporten zijn aan CM O opgeleverd. 
Zij vormen als zodanig een bijlage bij d it 
rapport. D it artikel geeft een beknopte 
samenvatting weer inzake de belangrijkste 
bevindingen en getrokken conclusies.

KEUZE V A N  H ET  
KAPSTOKSCHIP EN ALGEHELE  
O PZET V A N  H ET O NDERZO EK
Het onderhavige project werd in oktober 
1983 door het zgn. CMO-EBSS adviescol
lege goedgekeurd. De eerste formele 
werkgroepvergadering vond plaats op 19 
oktober 1983.
In de werkgroepvergadering d.d. 25 no
vember ! 983 werd besloten niet de ’Maas
sluis’ van de Nedlioyd als z.g. kapstokschip 
te kiezen. Er werden grote problemen
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verwacht bij het toepassen van de 40 toe- 
renvariant in verband met de ballastcondi- 
ties v.w.b. het niet geheel onder kunnen 
dompelen van de schroef. Besloten werd 
een gro ter schip te kiezen en wel het 
double-hull tanker ontwerp van G NK (zie 
fig. 2). Enkele gegevens van d it schip, in 
vergelijking met de 'Maassluis', worden in 
Tabel I gegeven.
Opgemerkt dient te worden dat het uit-

Tabel I
'Maassluis’

Vermogen I l  135 BHP
Toerental I22 RPM
Lengte over alles I64 m
Breedte 32,24 m
Ontwerpdiepgang 11.30 m
Ballastdiepgang - achter 6,50 m
Waterverplaatsing 46I67 m3
Dienstsnelheid 15,5 knoop

Tabel II

eindelijk gekozen kapstokschip reeds een 
relatief grote schroef met een laag toeren
tal heeft. De werkgroep was zich bewust 
van het fe it dat hierdoor het bereiken van 
een aanzienlijke vermogensbesparing (in 
cijfers uitgedrukt) veel problematischer 
werd dan wanneer de 'Maassluis' als kap
stokschip gekozen zou worden. Aangezien 
d it onderzoek echter vooral gericht moest 
worden op het toepassen van zeer lage

G NK double-hull ontwerp
I0 I85  BHP
82 RPM
228,60 m
32,24 m
12,50 m (max 15,70 m) 
8,10 m 
74271 m3
14,0 knoop

toerentallen, to t 40 RPM, is de herziene 
keuze van het kapstokschip goed te verde
digen.
Elders in de wereld zijn reeds onderzoe
kingen verricht naar de mogelijkheid lage 
toeren schroeven toe te passen, echter 
niet met het oog op toerentallen rond 40 
RPM.
Met 82 RPM als basis (zie fig. 3) werd 
besloten de volgende varianten te onder
zoeken. (Zie Tabel II).
In de loop van het onderzoek bleek dat bij 
het praamvormige achterschip (zie fig. 4) 
de slqw speed motoren zo ver naar voren 
moesten worden geplaatst dat een groot 
verlies aan laadruimte zou ontstaan. Medi
um speed-oplossingen waren met enige 
moeite wel mogelijk maar toen bleek dat, 
tegen de verwachting in, het praamvorm- 
concept voor het onderhavige geval min
der gunstig is in voortstuwingsrendement 
dan dat van het herziene conventionele 
achterschip, voor zowel de 60 RPM als de 
40 RPM variant. Besloten werd het praam- 
concept niet verder uit te werken. 
Hoewel voor de 60 RPM variant het be
staande achterschip slechts in detail gewij
zigd behoefde te worden, werd ten behoe
ve van de 40 RPM variant een geheel nieuw 
achterschip ontworpen. De resultaten van 
modelproeven met d it ontwerp waren 
niet geheel bevredigend. Het ontwerp 
werd echter aangepast met zeer gunstig 
resultaat.
Uiteindelijk zijn dus voor alle schroeftoe- 
rentallen alleen conventionele achter-

Toerental Type achterschip Type voortstuwing

82 RPM 

60 RPM

40 RPM

Conventioneel
Conventioneel
Conventioneel
Conventioneel
Praam
Praam
Conventioneel
Conventioneel
Praam
Praam

slow speed 
medium speed 
slow speed 
medium speed 
slow speed 
medium speed 
slow speed 
medium speed 
slow speed 
medium speed
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Fig. 3. Model van de conventionele ach- 
terscheepsvorm m et een model van de 82- 
toeren schroef.

Het basisontwerp heeft volgens de MA- 
RIN-statistiek een zeer goede vorm. Het 
achterschip is slank en het voorschip rede
lijk vol, waardoor het drukkingspunt tame
lijk voorlijk is komen te liggen, namelijk op 
3% Lu vóór '/2L| Het bleek dat de 60 
RPM schroef zonder wijziging aan het be
staande schroefraam kon worden aange
bracht. Voor het installeren van de 40 RPM 
schroef was echter een wegsnijden van 
waterverplaatsing boven en vóór de 
schroef noodzakelijk, t.o.v. de basisvorm, 
om een goede toestroming van het water 
te realiseren.

Werktuigbouwkundig ontwerp
(zie GNK Rapport)

scheepsconfiguraties uitgewerkt.
Voor alle toerentallen zijn meerdere slow 
speed motoren onderzocht. Op grond van 
een initieel economisch onderzoek is voor 
elk toerental de beste geselecteerd.
Voor alle toerentallen werd oorspronke
lijk aan een dubbele medium speed installa
tie gedacht. Toen bleek dat een enkele, 
grotere medium speed m otor voor het 
schip met een 40 toerenschroef duidelijk 
beter was is deze oplossing ook in het geval 
van 60 toeren toegepast.
Uiteindelijk zijn de volgende varianten (zie 
Tabel III) geheel uitgewerkt:

Toerental Type
achterschip

Type voortstuwing

82 RPM

alle

slow speed S L 70 MC 
slow speed 5 S 70 MCE 
medium speed 2 x 8  TM 410 
medium speed I X 6 TM 620

60 RPM conventioneel slow speed 4 S 80 MCE 
medium speed 2 x 8  TM 410 
medium speed I X  6 TM 620

40 RPM slow speed 4 L 70 MC 
medium speed 2 x 8  TM 410 
medium speed I X 6 TM 620

Tabel III

VO O RNAAM STE RESULTATEN

Scheepsontwerp
Het GNK Rapport ’Loading Conditions fo r 
Project ’ ’Large Propellers”  -  Doublé Huil, 
Crude Oil-Product Tanker’, beschrijft de 
voornaamste karakteristieken van het 
basisscheepsontwerp en van de varianten 
daarvan ontworpen ten behoeve van de 
herziene achterscheepsvorm en verschil
lende machinekamerontwerpen. U it
gangspunt was een dienstsnelheid van 14

kn bij 12,5 m ontwerp-diepgang. Daarbij is 
voor het basisontwerp een langzaam lo
pende dieselmotor gekozen, welke bij 82 
RPM een dienstvermogen van 7638 kW  
(90% MCR) moet leveren. De schroefdia- 
meters en toerentallen van de verschillen
de onderzochte varianten zijn als volgt: 
Toerental Diameter (m)
(RPM)
82 7,30 (basisconfiguratie)
60 8,50
40 10.30

Fig. 4. Model van het praamtype achter
schip met het bijbehorende 60-toeren 
schroefmodel.

Motorkeuze
Daar het basisschip niet is voorzien van de 
optimale motor, werden ten behoeve van 
vooral de economische analyse, twee slow  
speed alternatieven uitgewerkt nl. één 
met de laagste kostprijs en één met het 
gunstigste energieverbruik. O ok voor de 
60 RPM variant is een qua kostprijs gunsti
ger oplossing mogelijk, als het toerental 
van de schroef op 63 RPM w ord t ontw or
pen. Voor deze variant kan echter het 
rendementsverschil tussen 63 en 60 RPM 
verdisconteerd worden in een toeslag op 
het brandstofverbruik. Voor de 40 RPM 
slow speed variant met tandwielkast kon 
de optimale motorkeuze worden bepaald. 
Voor zowel de 82 als 60 RPM variant kan 
worden uitgegaan van een direct gedreven 
schroef.
Voor alle medium speed varianten kon een 
aantrekkelijke opstelling worden ver
kregen.
Voor de langzaam draaiende dieselmoto
ren is uitgegaan van het M AN-B&W  pro
gramma daar het basisschip hiervan is voor
zien. Voor de medium speed installaties 
zijn SW Diesels als basis genomen nl. 2 X 8
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TM 410 o f I x  6 TM 620.
De tandwieloverbrenging is in alle geval
len, behalve van de 82 RPM variant, gedacht 
als twee trapsreductie. Bij de dubbele me
dium speed installatie drijft, via een step-up 
tandwielkast aan de voorzijde, iedere mo
to r  een 2500 kW  generator aan.

De machinekamer/engte en indeling 
De machinekamerlengte is minimaal geble
ken vanuit het oogpunt van ruimte voor de 
slow speed hoofdmotor voor de 82 RPM 
variant. Ook is de accommodatie en het 
beschikbare dekoppervlak minimaal voor 
de hulpinstallaties. Het toepassen van de 
alternatieve slow speed motoren bij 82 
RPM geeft geen verlies aan ruimte. Voor 
de overeenkomstige medium speed confi
guratie is een alternatief uitgewerkt voor 
de generatoraandrijving om te voorkomen 
dat de machinekamer langer wordt. Ook 
zijn alternatieven gedefinieerd voor het 
dichtbouwen van het I e tussendek i.v.m. 
minder benodigde machinekamerhoogte. 
De tekeningen in de bijlage zijn uitgewerkt 
voor een open I e tussendek.

Voor de 60 RPM variant zijn ontwerpen 
gemaakt voor het conventionele achter
schip en het praamvormige schip. De medi
um speed configuratie in het conventione
le ontwerp vraagt minimaal een 2,55 m 
langere machinekamer. Evenals in de 82 
RPM variant mag het 2e tussendek ver
vallen.
Het praamvormige achterschip werd on
geschikt bevonden voor het opstellen van 
een slow speed installatie. De machineka
mer is voor opstelling van de 4 L 90 MCE 
9,25 m langer, hetgeen in een verlies aan 
laadruimte van ca. 5000 m3 resulteert. 
Door toepassing van de 4 S 80 MCE kan de 
lengtetoename beperkt blijven to t 6,5 m 
en het capaciteitsveriies to t ca. 3000 m3. 
De enige redelijke oplossing voor de 
praamvorm is een enkele 6 TM 620 medi
um speed m otor in combinatie met een co
axiale tandwielkast. Bij de dubbele medium 
speed configuratie is het mogelijk de be
staande machinekamerlengte te handha
ven door een bijzondere tandwielkast te 
construeren. Deze configuratie werd als 
bijzonder belovend beschouwd, doch later 
bleek dat een conventioneel opgestelde 
enkele medium speed m otor de beste op
lossing zou bieden. Deze mogelijkheden 
zouden geheel zijn uitgewerkt wanneer de 
praamconfiguratie beter zou zijn geweest 
que voortstuwingsrendement dan de con
ventionele vorm.

Voor de 40 RPM varianten moesten SKF 
koppelingen in de asleiding worden toege
past. H ier moet de schroefas naar achteren 
worden getrokken, waarvoor het roer 
eventueel moet worden verwijderd o f een 
afsluitbare opening in het roer moet w o r
den aangebracht. O ok hier ontstond geen 
toename in de machinekamerlengte.

Achterschipconstructie 
Geconcludeerd kon worden dat het lage 
toerental geen aanleiding is voor onover
komelijke technische problemen. W el is 
een aanzienlijke verzwaring van de con
structie het gevolg.
Voor de 40 RPM variant is een slof van 
gietstaal voorzien in plaats van een gelaste 
constructie. Ook de grote schroefdiame- 
te r leidt to t een zwaarder achterschip 
door de hogere asligging en de daaruit 
voortvloeiende hogere dubbele bodem.

Torsieberekeningen en trillingsanalyse 
Diverse torsieberekeningen zijn gemaakt 
voor verschillende asdiameters. Om voor 
de 82 RPM configuratie een volledig sper- 
gebied-vrije installatie te krijgen moeten 
schroefasdiameters tussen 650-750 mm en 
700-800 mm worden toegepast. D it leidt 
to t een torsiedemper-vrije installatie. 
Voor het 60 RPM slow speed schip kan op 
dezelfde wijze worden gehandeld indien 
de tussenas van 700 mm en de schroefas van 
730 mm gekozen w ordt. O ok dan w ord t 
een torsiedemper-vrije installatie ver
kregen.
Voor de 40 RPM slow speed variant kun
nen spergebieden vermeden worden door 
een juiste torsiedemper keuze.
Voor de medium speed installaties zijn 
voor de 2 x  8 TM 410 installaties bereke
ningen verricht. Problemen worden alleen 
verwacht in het geval van het uitvallen van I 
cilinder. In dat geval zal de generator ont
koppeld moeten worden.

De trillingsanalyse iaat het volgende beeld 
zien (zie Tabel IV):

-  Het toepassen van lage toeren schroe
ven kan een nadelig effect op de machi
nekamerlengte hebben, afhankelijk van 
de motorkeuze. D it nadeel kan worden 
gecompenseerd door de constructie te 
baseren op het naar achteren trekken 
van de schroefas bij as- en lagerinspec- 
ties.

-  Medium speed motoren hebben een 
duidelijk ongunstiger brandstofver
bruik. D it nadeel kan worden gecom
penseerd door de lagere investering, de 
grotere stoomproduktie uit uitlaatgas- 
sen-energie, de toepassing van door de 
hoofdmotor aangedreven generatoren, 
het lagere machinekamergewicht en de 
kortere machinekamer.

-  Asdemontage-aspecten dienen bij de 
zeer lage toeren varianten gedetailleerd 
te worden uitgewerkt.

-  Zeer lage toerentallen van de hoofdmo
to r  in combinatie met een gering aantal 
cilinders, kan leiden to t een onregelma
tig verloop van de leibaankrachten en 
daardoor dwarsscheepse aanstoting van 
het dekhuis.

Hydrodynamisch onderzoek
(zie MARIN Rapport No. 45461-l-V T ) 
Omstroming van het achterschip 
Het algemene beeld van de stroming rond 
de achterschepen van de 82 RPM en 60 
RPM varianten van het conventionele ach
terschip is vergelijkbaar met dat van over
eenkomstige schepen van dit type die als 
goed gekwalificeerd te boek staan. Er

Tabel IV

RPM configuratie Ie orde 2e orde langsscheeps dekhuis

40 slow speed 7 +? __ _
medium speed - - — —

60 slow speed 7 7 + -
medium speed - - + -

82 slow speed - + 7
medium speed — — 7 7

legende:
+  maatregelen waarschijnlijk noodzakelijk 
!  nader onderzoek wenselijk
— gering risico

Conclusies
U it het werktuigbouwkundig onderzoek 
naar de toepassing van lage toeren schroe
ven, kon het volgende worden geconclu
deerd:

. -  Er zijn geen wezenlijk technische pro
blemen te verwachten bij de toepassing 
van lage toeren schroeven van grote 
diameter.

-  Brandstofverbruik verbeteringen zijn 
voornamelijk toe te schrijven aan hydro
dynamische effecten. De invloed van een 
meer optimale motorkeuze heeft een 
positief effect, echter de invloed is ge
ringer.

treedt in beperkte mate loslating van de 
stroming rond het achterschip op ten ge
volge van de schroefwerking.
Afgezien van een bredere volgstroompiek 
in 6-uurs positie, en een daardoor veroor
zaakt relatief hoog nominaal gemiddeld 
voigstroomgetal, is het karakter van de 
voigstroomverdeling van de eerste 40 
RPM configuratie met het conventionele 
achterschip hetzelfde als van de overeen
komstige 82 en 60 RPM varianten. De 
voigstroomverdeling van de herziene 40 
RPM configuratie met het conventionele 
achterschip heeft globaal hetzelfde karak
te r als die van de 82 en 60 RPM configura
ties, doch w ord t gekenmerkt door minder 
diepe, doch in periferiale richting steilere 
axiale volgstroompieken en ten gevolge 
daarvan door een relatief lage gemiddelde 
volgstroom. De stroming vertoont zonder
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schroef reeds enige loslating, hetgeen 
door de schroefwerking nauwelijks beïn
vloed wordt.
De stroming rond het praamvormige ach
terschip vertoont weinig loslatingsver- 
schijnselen. De gemiddelde axiale volg- 
stroom is laag. Vergeleken met het con
ventionele achterschip is de bovenste axia
le volgstroompiek vrijwel ongewijzigd en 
is de onderste aanmerkelijk gereduceerd. 
Het stromingspatroon w ordt nauwelijks 
beïnvloed door de schroefwerking.
De tangentiële en radiale volgstroomcom- 
ponenten die voor de vijf verschillende 
achterschepen gemeten zijn vertonen 
slechts geringe verschillen.

Weerstand
De weerstand van het basisschip kan in 
vergelijking met de statistische gegevens 
van MARIN als zeer gunstig gekenmerkt 
worden. De weerstanden van 60 RPM en 
definitieve 40 RPM varianten zijn binnen 
een band van ca. ±  I % gelijk aan die van het 
basisschip. Derhalve zijn de verschillen in 
het bij een bepaalde snelheid benodigde 
asvermogen voor deze drie configuraties 
vrijwel volledig toe te schrijven aan ver
schillen in schroefkarakteristieken en 
schroef-schip interactie.
De restweerstand van de eerste 40 RPM 
variant (met conventioneel achterschip) is 
lager dan van de overige conventionele 
achterschepen, doch het verschil is onvol
doende om de hogere visceuze weerstand 
ten gevolge van loslating van de stroming 
van het achterschip te kunnen compense
ren. Het verschil in totale weerstand tus
sen d it achterschip en de andere conventi
onele achterschepen neemt echter op zo
wel de ontwerp- als de ballastdiepgang af

Tabel V

met toenemende snelheid.
De visceuze weerstand van het praamvor
mige achterschip, voor 60 RPM, is op zo
wel de ontwerp- als de ballastdiepgang iets 
lager dan van de conventionele achtersche
pen. De totale weerstand is echter vrijwel 
gelijk aan die van de 3 conventionele ont
werpen.

Voortstuwing
De vermogenswinst door het toepassen 
van lage toeren schroeven w ord t in princi
pe verkregen uit de winst in het schroef- 
rendement.

D it rendement stijgt bij afnemende 
schroefbelasting (dat w il zeggen diame- 
tervergroting). Deze rendementsstijging 
blijkt duidelijk uit de in het kader van dit 
onderzoek uitgevoerde open-waterproe- 
ven wanneer men deze vergelijkt op de 
(voor iedere schroef verschillende) ont
werp J-waarde. De stijging van het open- 
waterrendement van de schroef w ordt 
echter gedeeltelijk teniet gedaan door een 
aanzienlijke daling van de invloedscoëffi- 
ciënt van het schip tjh ( huil efficien
cy’),welke is gedefinieerd als (l-t)/(l-w ). 
Deze daling van r)H w ord t voornamelijk 
veroorzaakt door een daling van het volg- 
stroomgetal met toenemende diameter. 
Door de diametervergroting opereert 
een steeds g ro ter gedeelte van de schroef 
in een gebied met lagere volgstroom. De 
wijzigingen in het zoggetal t  en de over- 
gangscoëffiënt r jR als functie van de 
schroefdiameter zijn van relatief geringe 
betekenis. Eén en ander b lijkt u it Tabel V 
voor respectievelijk de ontwerp- en de 
ballastdiepgang voor een scheepssnelheid 
van 14 knoop:

Diepgang TA =  T v =  12,50 m 

LRPM82C LRPM60C LRPM60P LRPM40C-A

PE(kW) 100 99,9 100,2 99,9
*lo 100 114,9 120,5 131,3
tIr 100 100,4 101,7 99,8
ïïh 100 90,8 82,0 89,5
tId* 100 104,7 100,5 1 17,3
PD(kW) 100 95,6 99,9 85,2

Diepgang TA =  8,64 m, Tv =  6,02 m

LRPM82C LRPM60C LRPM60P LRPM40C-A

PE(kW) 100 100,1 98,2 101,3

no 100 116,9 123,5 140,7
TIr 100 100,3 103,1 108,4

tIh 100 90,8 76,7 74.5
t|d* 100 106,5 97,7 1 13,6
PD(kW) 100 94,0 100,5 89,2

C =  conventioneel
P =  praam *T|d =  ï IcHIr-TIh -

In deze Tabel V zijn de waarden van tj0 . TjR, 
rjH. Pe en PD gegeven voor de tankconditie, 
hetgeen wil zeggen dat noch schaaleffecten 
op het ojjen-waterrendement en de in- 
vloedscoëfficiënt van het schip hierin ver
rekend zijn, noch effecten op deze en de 
overige coëfficiënten ten gevolge van ver
schillen in schroefbelasting tussen tank- en 
ware-grootteconditie. In het onderhavige 
geval heffen de genoemde effecten elkaar 
voor een belangrijk deel op, zodat rjD voor 
de ware-grootteconditie slechts enkele 
procenten verschilt met t jD-tank zoals in 
bovenstaande tabellen vermeld is.
De voorgaande tabellen illustreren duide
lijk het tegenwerkende effect van r)H. D it 
effect is het sterkst bij relatief kleine dia
metervergroting. Wanneer de schroef ge
deeltelijk al vrij ver buiten de volgstroom 
opereert brengt een verdere diame
tervergroting een geringer negatief effect 
van tjh met zich mee, zodat de netto ver- 
mogensbesparing dan relatief g ro ter is, 
hetgeen geïllustreerd w ord t in Tabel VI. 
Als uitgangspunt voor het samenstellen van 
Tabel VI is genomen de schroef met een 
diameter van 7,30 m en het bijbehorende 
vermogen en toerental. Deze tabellen gel
den voor de twee grootste diepgangen, en 
bij benadering ook voor de ballastdiepgang 
zolang de schroef volledig ondergedom
peld is.
Zodra de schroef gedeeltelijk boven water 
komt, zoals bij configuratie LRPM40C-A in 
ballast, zet het negatieve effect van t)H 
namelijk weer sterk door. Hoewel r jH, 
evenals de overige coëfficiënten, bij boven 
water slaan van de schroef geen fysische 
betekenis meer heeft, komt het negatieve 
effect van het bovenwaterslaan door de 
Tabel VI

A D % A P S

(%) % A D

5 0,25
10 0,26
15 0,27
20 0,29
25 0,32
30 0,35
35 0,37
40 0,40

A n % A P S

(%) % A n

5 0,13
10 0,13
15 0,14
20 0,15
25 0,16
30 0,18
35 0,21
40 0,23
45 0,26
50 0,29

SenW 53STE IAARGANG NR 12



gehanteerde definitie van de voortstu- 
wingscoëfficienten rekenkundig in r)H to t 
uiting.
Het moge uit het voorgaande duidelijk zijn 
dat de vermogensbesparing ten gevolge 
van het toepassen van lage toeren schroe
ven hoofdzakelijk door de volgende twee 
factoren w ord t beïnvloed:
-  De belasting van de schroef die als u it

gangspunt w ord t genomen: hoe hoger 
deze belasting, hoe hoger de winst in 
schroefrendement is ten gevolge van 
belastingverlaging (dat w il zeggen ten 
gevolge van diametervergroting).

-  De waarde van het gemiddelde axiale 
volgstroomgetal van het schip dat als 
uitgangspunt w ord t genomen: hoe lager 
d it volgstroomgetal, hoe kleiner het te 
genwerkende effect is van de invloeds- 
coëfficiënt van het schip ten gevolge van 
diametervergroting.

Resumerend kan op basis van in het kader 
van dit project uitgevoerde voortstu- 
wingsproeven het volgende worden ge
concludeerd:
De door verlaging van de schroefbelasting 
gerealiseerde rendementsverbetering van 
de schroef w o rd t gedeeltelijk gecompen
seerd door een lagere invloedscoëfficiënt 
van het schip t jH. De verlaging in r)H w ord t 
voornamelijk veroorzaakt door een verla
ging van het volgstroomgetal met toene
mende schroefdiameter. Bij het laagste on
derzochte ontwerptoerental (40RPM) 
w ordt een vermogensbesparing van ca.
15,6% voorspeld.
Indien de schroef niet meer volledig onder
gedompeld is treedt een rendementsda- 
ling op ten opzichte van het rendementsni- 
veau dat bij volledige onderdompeling be
reikt zou zijn, alsmede een significante w ij
ziging van het toeren-vermogenverband.

Cavitatie en drukfluctuaties 
De cavitatie op de drie geobserveerde 
schroefmodellen (zie fig. 5 en 6) bestaat bij 
de onderzochte condities u it vliescavitatie

Fig. 5. Zuigzijde cavitatie observaties voor 
de 40-toeren variant, waarbij blad No. I 
18° voorbij de toppositie is. TV/TA =
12,50 m. Vs =  14,11 kn. Ps =  6583 kW.

op de zuigzijde van de schroefbladen bij het 
passeren van de bovenste axiale volg- 
stroompiek. In ballast treedt deze vorm 
van cavitatie (in geringe mate) tevens op in 
de onderste volgstroompiek. Op de bai- 
lastdiepgang is het vlies dat rond de 12- 
uurspositie optreedt iets uitgebreider dan 
op de ontwerpdiepgang in verband met de 
lagere statische druk. Op beide diepgan
gen treedt bij elk van de geobserveerde 
schroeven tipwervelcavitatie op. Daar
naast treedt soms ook naafwervelcavitatie 
op. Het naafwervelveld passeert het roer 
aan bakboord. Op de ontwerpdiepgang 
heeft de naafwervelcavitatie een interm it
terend karakter. Op de ballastdiepgang is 
deze vrijwel continu aanwezig. Zowel tip- 
als naafwervelcavitatie incipieert bij toene
mend Reynoldsgetal bij hogere cavitatie-

Hoewel de druk- en krachtfluctuatieni- 
veaus zelfs bij de kleinste onderzochte 
vrijslag relatief laag zijn, dient opgemerkt 
te worden dat deze voor de 60 RPM, doch 
vooral voor de 40 RPM schroef, naar ver
wachting de grens van het toelaatbare zul
len benaderen wanneer deze beide 
schroeven met hetzelfde vermogen als de 
82 RPM schroef belast zouden worden. 
Anderzijds is de bladfrequentie van de 40 
RPM schroef zó laag (ca. 2,7 Hz) dat op 
grond van de ISO richtlijnen aanzienlijk 
hogere trillingsamplituden zijn toegestaan 
dan gelden bij frequenties hoger dan 5 Hz.

Algemene conclusie
In het kader van d it onderzoek zijn schroe
ven ontwikkeld met extreem lage toeren
tallen en diameters die g root zijn ten op
zichte van de ontwerpdiepgang. Er is aan
getoond dat er een aanzienlijke vermo
gensbesparing bereikt kan worden zonder 
schadelijke neveneffecten van hydrodyna- 
mische oorsprong.

Economisch onderzoek
(zie MARIN Rapport 
No. 6232/I0.4/MR77)

Gebruikte model en scenario’s 
Om de verschillende technische varianten 
na te gaan (in economische zin) zijn ver
schillende route/ladingsscenario's ontw ik
keld, samen met Nedlloyd. Variatie werd 
aangebracht inzake beladingsgraad (van 50 
to t 100%) alsook in de route. Voorts werd 
de invloed van het geheel moeten onder-

getallen. Derhalve zullen beide soorten 
cavitatie op ware-grootte sterker ontw ik
keld zijn dan op modelschaal. De gevonden 
marges tegen drukzijde cavitatie zijn ruim 
voldoende.
Op ballastdiepgang treedt bij alle drie on
derzochte schroeven luchtzuigen op. Bij 
de 82 RPM schroef vindt d it verschijnsel in 
zeer geringe mate plaats, doch bij de 60 
RPM schroef treedt het verschijnsel vaker 
op. De 40 RPM schroef kom t in ballast 
gedeeltelijk boven water, zodat hier van
zelfsprekend voortdurend sprake is van 
luchtzuigen (zie fig. 7).
De waargenomen cavitatieverschijnselen 
zijn niet erosief van aard. Het waargeno
men luchtzuigen leidt naar verwachting 
niet to t schadelijke interactie met de 
schroefcavitatie, doch mogelijk wel to t 
ongewenst grote stuwkracht- en askop- 
pelfluctuaties.
De niveaus van de lokale drukfluctuaties op 
de romp kunnen op grond van de in de 
literatuur aanwezige criteria als laag w o r
den gekenmerkt. D it geldt eveneens voor 
de resulterende verticale excitatie- 
krachten.

dompelen van de schroef in ballast, over
eenkomstig het IMO (MARPOL AN N EX 
I) reglement, nagegaan hetgeen vooral van 
invloed is op de 40 RPM configuratie. Z o
wel natte als droge lading zijn verdiscon
teerd, hoewel het bulkcarrier-scenario 
minder diepgaand is onderzocht. Alle 10 
machinekamerontwerpen voor de con-

Fig. 6. Zuigzijde cavitatie observaties voor 
de 82-toeren variant, waarbij blad No. I 
18° voorbij de toppositie is. TV/TA =  
12.50 m. Vs =  13,94 kn. Ps =  7491 kW.

Fig. 7. Luchtzuigen ten gevolgen van bo
ven water steken van de schroefbladen bij 
de 40-toeren variant. Schroefblad No. 2 
bevindt zich 12° voor de toppositie. A l
leen schroefblad No. 4 vertoont geringe 
vliescavitatie. Ty/TA =  6,02/8,64 m. Vs =  
14,49 kn. Ps =  6583 kW.
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ventionele achterscheepsvormen werden 
geanalyseerd. De praamconfiguraties w er
den buiten beschouwing gelaten.
De invloed van de brandstofprijs werd 
mede in beschouwing genomen. Ook 
werd de invloed van steam recovery bere
kend voor de 60 en 40 RPM configuratie. 
Steam recovery kan nl. worden toegepast 
ten behoeve van cargo heating and tank 
washing.

Resultaten
In economische zin w ord t een brandstof- 
besparing van respectievelijk 8% en 16% 
bereikt voor de 60 RPM en de 40 RPM 
ontwerpen. Per jaar vertegenwoordigt dit 
een een besparing van respectievelijk US$ 
111.200 en US$ 230, 900 voor een brand
stofprijs van US$ 170 per ton.
De gevonden besparingen worden echter 
ten dele weer opgeheven door hogere 
kapitaalslasten, verzekeringskosten, ver
lies aan laadruimte, enz. Voor de diverse 
motorconfiguraties en machinekameront- 
werpen werden de volgende gevonden, 
zie Tabel VII.

80 RMP/7.3 m PROP.
1 -  5L70MC, slow Base (0) Base (0)
2 -  5S70MCE, slow -  14.2 -  1.8
3 — 8TM4I0, medium +1 15.2 —57.6
4 — 6TM620, medium +108.8 —36.7

60 RPM/8.5 m PROP
5 -  4S80MCE, slow -  72.7 +  2.2
6 — 8TM4I0, medium +  57.8 -5 5 .0
7 — 6TM620, medium +  79.6

40 RPM/10.3 m PROP
8 -  4L70MC, slow -  90.9 +13.1
9 -  8TM4I0, medium -  8.9 -48 .3

10 — 6TM620, medium +  51.3 —31.1

U it bovenstaande tabel is duidelijk op te 
maken dat voor de 40 RPM variant de 
grootste besparing optreedt. De 
IX6TM620 medium speed configuratie, 
met steam recovery, levert een netto jaar
lijkse besparing op van US$ 267.800 (zon
der steam recovery US$ 207.800). Ten 
opzichte van de overeenkomstige slow 
speed configuratie (US$ 149.800) is d it ca. 
80% groter. D it is hoofdzakelijk een ge
volg van de lagere kapitaalskosten van de 
medium speed installatie en een kleine 
toename aan laadvolume.
Het blijkt dat indien de brandstofprijzen 
dalen de medium speed installaties relatief 
een nog gro ter voordeel behalen. Bij het 
stijgen van de brandstofprijzen komen de 
low speed installaties in een betere verge- 
lijkingspositie vanwege het lagere brand- 
stofgebruik van dit type motor.
De gemiddelde jaarlijkse exploitatiekos

ten voor het onderhavige vergelijkings- 
schip met 82 RPM werden berekend op 
US$ 7.940.000 zodat de maximale bespa
ring, op jaarbasis, op ca. 3,4% uitkomt.

Algemene conclusie
De uitgevoerde economische analyse laat 
zien dat het verlagen van het toerental 
voor het gekozen kapstokschip zeer zeker 
leidt to t een besparing in de totale jaarlijk
se exploitatiekosten. Vooral wanneer de 
brandstofprijzen rond de US$ 200 per ton 
gaan bedragen zullen de besparingen signi
ficant gaan worden. Gerekend is met een 
brandstofprijs van US$ 170 per ton.
De analyse laat vooral zien dat in scenario’s 
met een hoger brandstofgebruik c.q. 
brandstofprijs de applicatie van lage toeren 
schroeven to t zeer essentiële besparingen 
leidt.

SLOTOPMERKINGEN  
EN AANBEVELINGEN
Op basis van de uitgevoerde onderzoekin
gen is het gerechtigd het toepassen van 
schroeven met zeer lage toerentallen als

Base (0) Base (0) Base (0) Base (0)
+  55.6 N.A. -  2.9 +  36.7
-181 .3  N.A. +19.1 +104.7
-121 .6  N.A. +20.8 -  28.7

+  11I I  N.A. -4 0 .2  +  0.5
-  93.0 +67.5 +  7.7 -  15.0
-  22.2 +67.5 +16.7 +106.7

+230.9 N.A. -  3.3 +149.8
+  110.3 +60.0 + 2 . 7  +115.8
+  176.0 +60.0 +11.6 +267.8

haalbaar te beschouwen. Voor het onder
zochte schip is een vermogensbesparing 
van 15,6% geconstateerd bij het verlagen 
van het toerental van 82 naar 40 omwente
lingen per minuut. In economische zin ver
tegenwoordigt d it voor het onderhavige 
schip een besparing van ca. 3,4% van de 
jaarlijkse exploitatiekosten.
De grootste waarde van het onderhavige 
onderzoek moet echter niet worden ge
zocht in de uitkomst van de economische 
studie. Het onderzoek heeft immers vele 
vragen beantwoord ten aanzien van diver
se technische problemen, zoals:
-  de invloed van lagere toeren installaties 

op machinekamerlengte en indeling 
(voor slow speed en medium speed 
hoofdmotoren);

-  welke maatregelen er genomen moeten 
worden t.a.v. de achterscheepscon- 
structie;

-  dat er geen onoverkomelijke trillings- 
problemen zijn te verwachten;

-  dat er misschien asdemontage-proble- 
men verwacht kunnen worden;

-  dat het conventionele achterschip, qua 
vorm, een zeer goede configuratie is 
t.a.v. zowel voortstuwingsrendement 
als machinekamerarrangement;

-  dat de praamvorm hoogstens even goed 
is als het conventionele achterschip qua 
voortstuwingsrendement voor het ge
kozen type schip;

-  dat een praamvormig achterschip vrij
wel altijd to t grotere machinekamer- 
lengtes leidt behalve bij het toepassen 
van medium speed motoren;

-  dat de aanzienlijke verbetering in het 
totale voortstuwingsrendement voor
namelijk een gevolg is van de aanzienlijke 
toename in open-waterrendement;

-  dat de z.g. huil efficiency afneemt bij een 
toename van de schroefdiameter;

-  dat de afname in huil efficiency het laagst 
is voor schepen met een laag volg- 
stroomgetal;

-  dat er geen nadelige gevolgen optreden 
bij het bovenwaterslaan van de schroe
ven, hoewel het verschijnsel van lucht- 
zuigen wel optreedt; wel daalt het 
voortstuwingsrendement dan enigszins;

-  dat de verminderde schroefbladbelas- 
ting van lage toeren schroeven niet to t 
ongewenst cavitatiegedrag leidt.

Het manoeuvreergedrag van het kapstok
schip uitgerust met een lage toeren 
schroef is niet of nauwelijks onderzocht. 
Hoewel er geen problemen worden ver
wacht t.a.v. het hydrodynamisch gedrag 
van het schip en schroef bij deellast (toe
rentallen lager dan 40 RPM) w ordt aanbe
volen een beperkte studie u it te voeren 
naar de invloed van de werktuigbouwkun
dige aspecten op de stopweg, omkeer
baarheid van de installatie en crash-stop 
operaties. Een eerste afschatting van deze 
aspecten laat geen ongewenst gedrag zien 
in dit opzicht.
Ook is het aanbevelenswaardig nader te 
onderzoeken in hoeverre een schip met 
een extreem grote schroef meer hinder 
ervaart van het bovenwaterslaan van de 
schroef in golven. In de Vacuumtank van 
het MARIN zijn modelproeven uitgevoerd 
t.b.v. de onderhavige studie met de schroef 
gedeeltelijk boven water. De resultaten 
laten zien dat in vlakwater een dergelijke 
conditie geen nadelige gevolgen heeft 
(noch voor het cavitatiegedrag, noch voor 
het trillingsrisico). Wel treedt er een klei
ne daling op in het voortstuwingsrende
ment in dat geval.
Voor wat betreft de geldigheid van de 
gevonden verhoging van het voortstu
wingsrendement bij het toepassen van 
grote diameter, lage toeren schroeven 
voor andere scheepstypen kan nog w o r
den opgemerkt dat voor schepen met een 
lage volgstroom er weinig verlies in huil

Tabel VII Average annual savings ('000US$)

capital r  & m fuel steam cargo net 
Engine scenario +  ins. +  lubes recovery capac. savings

-3 4 .9
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efficiency te verwachten is bij diame- 
tervergroting zodat in dat geval een ver- 
mogensbesparing van ca. 0,4% gereali
seerd zal kunnen worden voor I % diame- 
tervergroting (overeenkomend met ca. 
0,3% voor 1% toerenverlaging). D it zal 
met name het geval zijn voor snelle sche
pen als de schroefbladbelasting overeen
komt met de 82 RPM schroef van het 
onderhavige geval.
Het verdient aanbeveling een toepassings- 
onderzoek uit te voeren naar de conse
quenties van het toepassen van het lage 
toeren principe in combinatie met een 
overlappende schroefopstelling. De resul
taten van het onderhavige onderzoek laten 
zien dat de brandstofbesparing niet alleen 
een functie is van de toename in openwa- 
terrendement van de grotere schroef 
maar vooral ook van de mate waarin de

De exploratie en produktie van olie en gas 
op zee is een kostbare activiteit en het ligt 
dan ook voor de hand dat de oliemaat
schappijen in een situatie van dalende op
brengsten hier als een van de eerste kri
tisch naar zullen kijken. Deskundigen 
schatten dat de budgetten d it jaar zo’n 20 
to t 25% lager zullen zijn dan vorig jaar. 
Echter niet op alle terreinen en in alle 
geografische gebieden zal die verminde
ring in dezelfde mate plaatsvinden. Minis
te r Van Aardenne zei dat ook op de 
Noordzee minder offshore activiteiten 
zullen plaatshebben. Veel activiteiten gaan 
evenwel gewoon door.

Olieprijs
De ontwikkelingen in de offshore-indus
trie  zullen grotendeels afhangen van het 
niveau waarop de olieprijs zich zal stabilise
ren en de term ijn waarop d it gebeurt. 
Voorspellingen daarover op korte en mid
dellange term ijn zijn nauwelijks te doen. 
Van Aardenne noemde verschillende sce
nario’s:
-  een herstel van de prijs op korte term ijn 

door afspraken over produktiebeper- 
kingen:

schroef een gunstige interactie behoudt 
met de volgstroom. De grootst mogelijke 
huil efficiency w ord t verkregen indien de 
schroef in zijn to ta lite it geplaatst w o rd t in 
een gebied van hoge volgstroom. Het 
spreekt vanzelf dat bij het vergroten van de 
diameter een gro ter gedeelte van de 
schroef buiten het hoge volgstroom ge
bied komt, waardoor de huil efficiency 
afneemt. Bij het toepassen van overlappen
de schroeven komt een relatief g ro ter 
gedeelte van de schroefschijf in het gebied 
van hoge volgstroom, zeker in vergelijking 
to t dubbelschroefschepen.
Ten opzichte van de enkele schroef zal een 
minder g root verlies in de huil efficiency 
een extra toename in het voortstuwings- 
rendement veroorzaken. Het halveren, 
per schroef, van de schroefbelasting bij een 
overlappende schroefconfiguratie zal

-  een geleidelijk herstel van de reële prijs 
op het niveau van 1985 o f enkele dollars 
daaronder tegen 1990;

-  het huidige lage prijsniveau houdt nog 
enkele jaren aan, gevolgd door een 
scherpe prijsstijging in de negentiger 
jaren.

'W elk scenario u ook kiest, duidelijk is dat 
een herstel van de olieprijs de activiteit van 
de offshore-industie mee omhoog zal voe
ren. Met andere woorden op term ijn be
staat er een goed perspectief voor de 
offshore-industrie,' zo zei de minister. Hij 
achtte de situatie zodanig dat deze creati
vite it van de ondernemers vraagt om hun 
produkten o f dienstenpakket in de markt 
te profileren en de mate van exclusiviteit 
ervan te vergroten.

Vernieuwing
Technologische innovatie en industriële 
samenwerking werden door de minister 
genoemd als 2 manieren om het hoofd te 
bieden aan de huidige niet al te rooskleuri
ge perspectieven op de offshore-markt. 
De overheidsrol ligt in het eerste geval op 
het gebied van ondersteuning van research 
en ontwikkeling. D it gebeurt in Nederland

voorts ten opzichte van de enkelschroef- 
opstelling, naast het effect van toerenre- 
ductie/diametervergroting, een verdere 
stijging van het voortstuwingsrendement 
bewerkstelligen, vooral wanneer het om 
een relatief zwaar belaste schroef gaat. Een 
voorzichtige schatting, gemaakt voor een 
kleine handelsvaartschip (KHV schip), laat 
zien dat het toepassen van een overlappen
de schroefconfiguratie een mogelijke 
brandstofbesparing van minimaal 17% op
levert.
Tevens is het aandeel van de brandstofkos
ten in de jaarlijkse exploitatiekosten van d it 
type schip significant gro ter dan in het geval 
van de onderhavige studie, zodat bij voor
baat een gunstiger economisch resultaat 
haalbaar moet zijn.

op zowel generieke wijze (INSTIR) als op 
een specifieke manier met een speciaal op 
de offshore gericht research-programma. 
Ook informatieverstrekking (door de be
drijven te wijzen op bestaande marktmo- 
gelijkheden) kan door de overheid gebeu
ren. Op d it moment voert Economische 
Zaken een informât ie-project naar de off- 
shore-markt in Noorwegen. De Neder
landse offshore-industrie is namelijk voor 
een belangrijk deel van haar omzet aange
wezen op andere markten dan het Neder
landse Continentale Plat.

Internationale samenwerking
De minister waarschuwde tegen het toe
geven aan de roep om meer protectie, aan 
het reserveren van de opdrachten op het 
eigen continentale plat voor de eigen nati
onale industrie. De offshore-industrie, zo 
vindt hij, is gebaat bij internationale con
currentie. Concurrentie is een prikkel 
voor de ontwikkeling van betere, goedko
pere en nieuwe produkten en diensten. 
’Offshore is bij uitstek een internationale 
industrie die nauw verbonden is met de 
internationale olie- en gasindustrie. Men 
moet niet trachten het in een nationaal 
kader te dwingen.' Internationalisatie van 
de offshore-industrie is een belangrijk the
ma in Noorwegen.

Europese offshore-industrie
Het betrekken van Noorse bedrijven bij 
Europa werd door Van Aardenne van 
groot belang geacht. Het is voor de toe
komst van de Europese offshore-industrie 
van groot gewicht dat er één thuismarkt 
to t stand komt. Alleen in een homogene 
(Europese) thuismarkt kunnen de landen 
rond de Noordzee de nadelen van klein
schalige nationale ontwikkelingen over
winnen. De minister noemde samenwer
king tussen Noorse en Nederlandse bedrij
ven één van de manieren waarop een gro
tere samenhang in de Europese offshore- 
industrie gestalte kan krijgen.

(Mededelingen EZ no. 10/86)

OFFSHORE IS BIJ UITSTEK EEN 
INTERNA T/ONALE INDUSTRIE

'Op termijn bestaat er een goed perspectief voor de offshore-industrie', zo betoogde 
minister Van Aardenne op het symposium 'Technological Innovation and Industrial 
Coopération ' in het Noorse Stavanger op 15 mei 1986. H ij erkende dat door de dalende 
olieprijs en de onzekere ontwikkeling daarvan, een schaduw geworpen w ordt over de 
offshore-industrie. A l geeft het perspectief voor deze industrie momenteel geen reden 
to t g roo t optimisme toch ziet de minister meerdere mogelijkheden voor de ontw ikke
ling van de offshore. In zijn toespraak zette hij zijn visie uiteen over de aanpak van de 
huidige problemen waarmee de offshore-industrie w ordt geconfronteerd. Twee moge
lijkheden leken hem in het bijzonder geschikt: technologische vernieuwing en industriële 
samenwerking. D it laatste ook in internationaal opzicht.
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NIEUWE BUIZENLASSTRAAT BIJ 
VAN LEEUW EN BUIZEN

rond en kunnen wanddikten to t 6 '/z mm 
worden gerealiseerd. Warmgewalst band- 
staal in gebeitste en ongebeitste uitvoering 
en koudgewalst materiaal kunnen in diver
se kwaliteiten verw erkt worden to t o.a. 
ronde, platovale, rechthoekige, vierkante 
of driekantige buis.
Een groot aantal leveranciers heeft een 
bijdrage geleverd aan de realisatie van dit 
project. De inbreng van de Technische 
Sector van Van Leeuwen Buizen is van 
wezenlijk belang geweest bij de ontw ikke
ling en uitvoering van het project.
Bij de opzet van de nieuwe buizenlasstraat 
is grote zorg besteed aan een verbetering 
van de werkomstandigheden van het be
dienend personeel. Zo is een aantal belang
rijke voorzieningen getroffen om het ge
luidsniveau op de werkvloer zo laag moge
lijk te houden. Om het produktieproces zo 
optimaal mogelijk te laten verlopen zijn 
diverse innoverende technieken in de in
stallatie toegepast.

Binnen de activiteiten van Van Leeuwen 
Buizen, een internationaal opererende, 
voorraadhoudende handelsonderneming 
op het gebied van stalen buizen, fittings en 
flenzen, opgericht in 1925, speelt de eigen 
produktie een belangrijke rol. Op drie 
lasstraten in Zwijndrecht w o rd t een jaar- 
produktie van bijna 100.000 ton gelaste 
stalen buizen to t een buitendiameter van 
83 mm gerealiseerd. De eigen fabriek is 
hiermee verreweg de grootste leveran
cier van kleinere gelaste buizen voor de 
handelsonderneming.
Een uit 1960 daterende buizenlasstraat 
werd vervangen door een volledig geauto
matiseerde nieuwe installatie, die op 6 mei 
j.1. door ZKH Prins Bernhard in gebruik 
werd gesteld. In de bestaande fabriekshal

Overzichtsfoto buizenlasstraat. Op de 
voorgrond: dwarstransport van de ge
reedgekomen stalen buis naar de automati
sche bundel installatie.

werd daartoe een nieuwe installatie, met 
een totale lengte van 190 meter, inge
bouwd.
Met de komst van de nieuwe installatie, 
waarmee een investering is gemoeid van 
ƒ 15 miljoen, is de totale produktiecapaci- 
te it met ca. 25% uitgebreid, to t 125.000 
ton.
Door een aanzienlijk hogere lassnelheid en 
de mogelijkheid voor het produceren van 
langere lengten to t 12 meter, w ord t een 
grotere produktie bereikt. Bovendien is 
het afmetingsbereik vergroot to t 127 mm
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DE SLEEPBOOT M.S. RAFRAF
door D. van der W erf

Algemeen
Scheepswerf ’BODEWES’ te Millingen a/d 
Rijn heeft onlangs een enkelschroef snelva
rende sleepboot afgeleverd aan OPNT. 
(Office des Ports Nationaux Tunisiens). Bij 
de w erf is nog eenzelfde sleepboot in aan
bouw voor deze opdrachtgever.

Van voor naar achter bevat de sleepboot 
de volgende compartimenten (zie alge
meen plan). Voorpiek met langsschot voor 
drinkwater, een cofferdam, brandstof bun
ker met langsschot, machinekamer, maga
zijn en stuurmachinekamer. Aan SB en BB 
naast de stuurmachinekamer een ballast- 
tank. Onder het hoofddek voor zijn de 
bemanningsverblijven. De verblijven van 
de kapitein en de hwtk. zijn op het hoofd
dek onder het stuurhuis; deze verblijven 
zijn voorzien van een to iletruim te. Achter 
deze verblijven op het hoofddek zijn aan

BB zijde de 2 mess-rooms, I voor de offi
cieren en I voor de bemanning. Aan SB 
zijde is een sanitaire ruimte voor de be
manning, daarachter de kombuis en dan de 
proviandruimte.
Achter de opbouw zijn een sleeplier en een 
sleephaak geplaatst.

Machine installatie
De voortstuwingsmotor is van het fabri
kaat MaK type 8 M 453 met een maximum 
vermogen van 2650 kW  (3600 pk) bij 600 
omw/min. Het is een niet omkeerbare 4- 
takt m otor met een boring van 320 mm en 
een slag van 420 mm. De turboblower is 
van het fabrikaat BBC type VTR 321 F en de 
regulateur is een Woodward type UG. 
De hoofdmotor is verbonden met de ver- 
tragingskast d.m.v. een elastische koppe
ling.
De omkeerbare vertragingskast, van het

fabrikaat Lohmann & Stolterfoht met een 
vertraging van 3 : I , is gekoppeld aan een 
vierbladige vaste schroef in een KORT 
straalbuis; de diameter van de schroef is
3,00 m.
Er zijn twee dieselgeneratorsets geïnstal
leerd, elk met een vermogen van 250 kW  
van het fabrikaat MWM type TBD 234 V 8 
bij 1500 omw/min.
De smeerolie-, zoetkoelwater- en brand- 
stoftoevoerpomp zijn aangedreven door 
de hoofdmotor. Verder zijn de volgende 
pompen etc. geïnstalleerd: I elektrisch ge
dreven stand-by smeeroliepomp hoofd
motor, I elektrisch gedreven smeerolie
pomp vertragingskast, I smeerolie separa
tor, I stand-by elektrisch gedreven brand
stof toevoerpomp hoofdmotor, 2 elek
trisch gedreven brandstof trim  pompen, I 
brandstof separator, I zee koelwater- 
pomp en I stand-by ballast/koelwater- 
pomp, 2 lens/ballastpompen en I brand- 
bluspomp en een lenswater separator.
Er zijn 2 startlucht compressoren en I 
noodcompressor, 2 startluchtvaten elk van 
250 I. en I vat van 125 I.
De hydrofoorinstallatie bestaat u it I zoet
water- en I zoutwater plant, het warmwa- 
tervat heeft een inhoud van 4001. en w ord t 
elektrisch verwarmd.
Voor de to ile tten- en de wastafelafvoeren 
is er een sewage unit geïnstalleerd.

Hoofdgegevens
Lengte over alles 35,50 m.
Lengte tussen de loodlijnen 32,00 m.
Breedte op de spanten 9,40 m.
Holte 5,35 m.
Diepgang op I. beladen 4,45 m.
Diepgang achter ca. 5,00 m.
Snelheid (proefvaart) 14,0 mijl/uur.
Paaitrek bij snelheid =  0 (minimum) 42 ton (a 1000 kg)
Classificatie, Bureau Veritas 'I 3/3E +  Remorqueur -  Haute mer.’
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Elektrische installatie
De elektrische installatie w ord t gevoed 
door 2 dieselmotor gedreven generatoren 
elk met een vermogen van 275 kVA, 
220/380 V, 50 Hz. bij 1500 omw/min., cos 
<p=0,8. De noodverlichting 24 V., w ordt 
geleverd door cadmium nikkel batterijen. 
Er is voorts een walaansluiting voor 
220/380 V.-50Hz„ 3 fase, 60 Amp.

Dekwerktuigen etc.
Op het voordek is een elektrisch gedreven 
anker/verhaallier geplaatst met een inhaal- 
kracht van 3,5 ton bij een snelheid van 0,3 
m/sec.
Op het achterdek is een elektrisch gedre
ven kaapstander geïnstalleerd met een 
trekkracht van 5 ton bij een snelheid van 
0,3 m/sec. De hydraulisch gedreven sleep- 
lier heeft een trekkracht van 50 ton bij 7 
m/min. en 20 ton bij 14 m/min.
De lier is voorzien van 2 staaldraad trom 
mels elk met een capaciteit voor 850 m 
staaldraad met een diam. van 48 mm. De 
lier en de sleephaak kunnen lokaal en vanuit 
het stuurhuis worden bediend.
Voor de bestrijding van olievervuiling zijn 
er 2 bomen met een lengte van 6 m en een

Op 23 mei werd bij de scheepswerf Bijisma 
B.V. in Wartena de rondvaartboot ’Fean- 
prinses’ te water gelaten. Het schip is ge
bouwd in opdracht van de Rondvaardij 
Princenhof te Eernewoude. De 'Feanprin- 
ses' heeft een lengte van 34.00 meter bij

opvangtank van 6 m J. De stuurmachine is 
van het hydro-elektrische type, fabrikaat 
Stork, met 2 elektrische pompsets.

De stuurmachine is door middel van een 
roerkoning gekoppeld aan de KORT 
straalbuis.
Er is een dieselgedreven brandbluspomp 
geïnstalleerd met een capaciteit als brand
bluspomp van 4 10 m3/uur en een opvoer- 
hoogte van 120 m.
Voor bergingsdoeleinden is op het hoofd
dek een verdeelstuk met 4 aansluitingen 
voor pers- en zuigslangen; één daarvan 
heeft ook een nood-lensaansluiting op de 
machinekamer.
Op het brandblussysteem is een aansluiting 
voor schuim om oliebranden te blussen. Er 
is een schuimpomp met een capaciteit van 
20 m3 en een opvoerhoogte van 150 m. 
Om het dekhuis is een sproeileiding, aange
sloten op het brandblussysteem om in ge
val van brand de opbouw nat te houden. Op 
het hoofddek is een ruimte voor de C 0 2 
brandblus installatie. Er zijn 2 reddingsvlot
ten welke opblaasbaar zijn en I Zodiac 
rubberboot met een 15 kW  buitenboord
motor.

een breedte van 5,50 meter en heeft een 
diepgang van ca. 0.95 meter, waardoor het 
bijzonder geschikt is om te worden ingezet 
in het gebied van de 'Alde Feanen' bij 
Eernewoude. Een DAF scheepsdieselmo- 
to r van 260 pk bij 2200 omw/min. zorgt

Nautische uitrusting
Het stuurhuis is voorzien van twee lesse
naars, I voor de besturing en de bediening 
van de voortstuwingsmotor en I voor de 
bediening van de sleeplier en de brandblus- 
monitoren. Verder zijn een radio-telefo- 
nie installatie, een VHF installatie, een ra
dar installatie, een echolood en een rich- 
tingzoeker geïnstalleerd.
Op het topdek is een stuurstand en een 
peilkompas. De voortstuwingsmotor en 
de sleephaak kunnen ook vanaf het topdek 
bediend worden. Op d it dek zijn ook 4 op 
afstand bedienbare brandblus monitoren 
geplaatst, 2 aan SB en 2 aan BB zijde. Deze 
monitoren worden vanuit het stuurhuis 
bediend. Er is een branddetectie systeem 
voor de verblijven, de machinekamer, de 
trossenbergplaats en de stuurmachineka- 
mer. De telefoon installatie heeft aanslui
tingen in het stuurhuis, topdek, machineka
mer, stuurmachinekamer, op het achter
schip, de hut van de gezagvoerder, de hut 
van de H W TK en de officiersmess.
Alle woonruimten, stuurhuis, bergplaat
sen en de stuurmachinekamer zijn voor
zien van elektrische verwarming en me
chanische ventilatie.

voor de voortstuwing van het schip, te rw ijl 
voor de stroomvoorziening aan boord 
twee DAF generatorsets van elk 120 kVA 
zijn opgesteld. Voor een goede besturing 
zorgen de twee balansroeren en een 
boegschroef. Het schip is geschikt voor de 
dagvaart en vrijwel alle arrangementen en 
voor iedere tijdsduur. Er is een groot zon
nedek, een hoofdsalon voor 145 personen, 
een ondersalon voor 45 personen en een 
bovensalon voor 70 personen. Behalve op 
de Friese wateren is het schip ook inzet
baar op de Rijn. De oplevering zal in juni 
plaatsvinden.

(Foto Jaap Knigge)

FEANPRINSES
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NIEUWSBERICHTEN

Nieuwe 
opdrachten

Bolnes Motorenfabriek
Bolnes Motorenfabriek te Krimpen aan de 
Lek heeft recent een aantal opdrachten 
met een totaalwaarde van 7 miljoen gulden 
ontvangen.
Het betreft een aantal dieselmotoren voor 
de Nederlandse Visserij en twee voortstu- 
wingsmotoren voor een door IHC Holland 
te bouwen sleephopperzuiger.
Aan de Indonesische staatsoliemaatschap- 
pij Pertamina zullen reservedelen met een 
totaalwaarde van 3 miljoen gulden gele
verd worden.
Een zeer bijzondere opdracht werd ont
vangen van RICARDO Consulting Engi- 
neers uit Engeland, één van de grootste 
research instituten te r wereld op het ge
bied van verbrandingsmotoren. De leve- 
ring zal een Bolnes testm otor met diverse 
bijleveringen omvatten. Op de m otor zul
len diverse brandstof- en smeerolieproe- 
ven voor de oliemaatschappij Esso uitge
voerd worden.
Vanwege de stagnerende vraag naar 
scheepsdieselmotoren w erkt Bolnes voor 
diverse bedrijven als capaciteitsbedrijf. 
Hiermee werd een dreigende onderbe
zetting van het produktie-apparaat voor
komen. In samenwerking met T N O  Delft 
werd een innovatieproject gestart met als 
doel een toekomstige uitbreiding van het 
Bolnes produkten aanbod.
Met de huidige orderportefeuille is de 
werkgelegenheid to t de tweede helft van 
1987 gewaarborgd.

Offshore

Offshore-samenwerking 
in Europees verband
De Noordzee-landen moeten in de nabije 
toekomst meer gaan samenwerken op het 
gebied van de offshore-industrie. Daarbij 
moeten de regeringen geen protectionis
me nastreven, door binnenlandse orders 
aan de eigen industrie te gunnen, omdat 
anders niet met succes geconcurreerd kan 
worden met landen als de Verenigde Sta
ten, Japan en Korea. D it zei minister Van 
Aardenne op de laatste dag van het staats

bezoek aan Noorwegen in Stavanger op 
een symposium over vernieuwing en sa
menwerking in de offshore-industrie. De 
vooruitzichten in de olie-industrie zijn vol
gens Van Aardenne ondanks de olieprijsda
ling nog steeds gunstig. Hij verwacht dat de 
prijzen in de jaren negentig zeker weer 
zullen aantrekken. Wel is er van de kant van 
de olie-industrie creativiteit nodig, om de 
olieprodukten zo concurrerend mogelijk 
op de markt te kunnen brengen, zei Van 
Aardenne. Manieren om dat te bereiken 
zijn technologische vernieuwing en indus
triële samenwerking in de offshore, tevens 
de hoofdthema’s op het symposium.
In d it verband zei de nieuwe president van 
het Philips-concern, mr. C. van der Klugt, 
in een toespraak dat in de olie-industrie 
een revolutionaire technologische ver
nieuwing voor de deur staat. In de komen
de jaren zal de elektronische industrie vol
gens hem in de offshore zijn intrede doen. 
Het ligt in de bedoeling elektronisch van de 
wal gestuurde olieplatforms te gaan bou
wen. Philips ziet daar grote kansen liggen, 
aldus Van der Klugt.

DS 20-5-’86

Mammoth platform to the North  
Sea
The giant Gullfaks-A platform has been 
towed out from a shipyard on Norway’s 
west coast to  block 34/10, 160 km west of 
the mouth of the Sognefjord. This enor
mous structure, measuring 270 m from 
base to  tip, weighs 630,000 tons, making it 
the biggest structure ever towed out to  
the oil fields o f the N orth  Sea,
The Gullfaks field is the first to  be entirely 
Norwegian owned. The operator is state 
oil company, Statoil, while the partially 
state-owned industrial Norsk Hydro, and 
the private oil company Saga Petroleum 
are co-owners. Gullfaks A is a combined 
drilling, production and accommodation 
platform, producing 245,000 barrels o f oil 
per day. It is due to  come on stream in the 
summer of 1987.
The Gullfaks field is to  have three plat
forms. The B platform w ill be towed out 
next summer, while the C platform is sche
duled fo r completion by 1989. The sea 
depth at the Gullfaks field is from 130 to 
220 m.
The concrete gravity structure was cast at 
Norwegian Contractors, while the deck 
section was built and equipped at Stord 
Verft shipyard near Bergen, where it has 
been the yard’s main assignment fo r the last 
three years. More than 500 km o f electric

cables are installed in the platform. The oil 
from the Gullfaks field is to  be transported 
to  land in tankers, while the gas w ill be sent 
through a pipeline via the Statfjord field to  
K irs ta  on the west coast of Norway.

(norinform)

Interest in oil prospecting in Barents 
Sea
Both Norwegian and overseas oil com
panies are interested in so-called strategic 
drilling, or in more popular terms random 
testing in three areas the authorities have 
selected in the Barents Sea. This was re
vealed through questions from the Minis- 
tery o f Petroleum and Energy to  the 20 oil 
companies who submitted applications in 
the last round of allocations on the N orw e
gian continental shelf.
The Norwegian concerns Norsk Hydro 
and Statoil are eager to  start drilling as soon 
as possible. Overseas companies have 
raised a number of objections and mention 
tight budget and a lack o f time.
The round of hearings has given the Minis
try  a useful basis fo r appraisals. W ith  the 
exception o f one; all the companies agree 
that random testing should be carried out 
north o f Bjarnaya South, and in tw o  areas 
north east of T roms I off the coast o f north 
Norway. Running through all the pro
nouncements from  the overseas compa
nies is the view that the timing o f the 
project is unfortunate.
The petroleum ministry has outlined a 
schedule whereby the blocks will be 
announced this autumn and allocated 
around the New Year, so that drilling can 
start next summer.

(norinform)

Diversen

Inventarisatie onderzoek naar 
kwaliteitszorg
In het kader van het door het ministerie van 
Economische Zaken gevoerde kwaliteits- 
zorgbeleid is een nieuwe publikatie ver
schenen. Het betreft een inventarisatie van 
onderzoeken met betrekking to t kwali
teitszorg zoals die to t op heden aan de 
Nederlandse hogescholen en universitei- 
ten bestaan.
Het kwaliteitszorgbeleid w ord t reeds 
sinds september 1984 gevoerd. In de afge
lopen periode zijn talrijke activiteiten on t

SenW 53STE IAARGANG NR 12 219



plooid op het terre in van voorlichting, 
ondersteuning van branchegerichte kwali- 
teitsverbeteringsprojecten, het curso
risch en reguliere onderwijs en normalisa
tie en certificatie.

Stimulering van onderzoek 
Een nog weinig geëxploreerd gebied bin
nen de campagne kwaliteitszorg, die to t in 
1987 zal worden gevoerd, is onderzoek. 
Stimulering van onderzoek w ord t even
wel van groot belang geacht vanwege de 
ondersteuning die het kan bieden aan de 
voorlichtingsactiviteiten. Bovendien w o r
den studenten erdoor vertrouwd gemaakt 
met de principes van kwaliteitszorg en de 
concrete toepassing van het concept in de 
praktijk. Omdat deze relevantie van on
dersteunende studies en onderzoeksresul
taten door het ministerie w o rd t onder
kend, is daarvoor een budget gereser
veerd. C riteria voor financiële ondersteu
ning van onderzoeksvoorstellen zijn:
-  het onderzoek moet een praktische bij

drage leveren aan het door EZ gevoerde 
kwaliteitszorgbeleid.

-  het onderzoek moet een voortzetting 
zijn van o f aansluiten op in het binnen- en 
buitenland verricht o f lopend onder
zoek op d it terrein.

Theoretische onderbouwing 
Met name d it laatste criterium heeft de 
aanleiding gevormd voor de opdracht to t 
het inventariseren van het huidige onder
zoek aan Nederlandse hogescholen en uni- 
versiteiten. De opdracht is uitgevoerd 
door de vakgroep Technische Bedrijfskun
de van de Technische Hogeschool Twente. 
U it het rapport kom t naar voren dat vooral 
onderzoek dat gericht is op theorievor
ming met betrekking to t kwaliteitszorg en 
het vormgeven van kwaliteitssystemen 
nog erg gering is. In het rapport staat de 
aanbeveling voor een meer fundamentele 
theoretische onderbouwing van kwali
teitszorg. Concreet houdt d it in dat onder
zoek op grond van empirie een basis zal 
moeten geven voor de invoering van kwali
teitszorg. Daarbij kan worden gedacht aan 
probleemstellingen als:
-  aan welke voorwaarden dient een orga

nisatie en het management te voldoen 
om succesvol kwaliteitszorg te kunnen 
invoeren;

-  welke strategieën dient men bij ver
schillende startcondities te volgen om 
systemen van kwaliteitszorg te imple
menteren;

-  hoe correleren in verschillende proces
sen de procesparameters met de pro- 
duktparameters.

Met de publikatie van het rapport w ord t 
onder meer beoogd meer onderzoeksbij
dragen aan het kwaliteitsbeleid in Neder
land op te  roepen.
Voor belangstellenden is een exemplaar 
van het rapport 'Inventarisatie onderzoek

programma’s Kwaliteitszorg aan de Ne
derlandse hogescholen en universiteiten’ 
gratis verkrijgbaar bij Bureau informatie, 
telefoon: 070-79 63 25/79 63 48.

Structuurnota Schildersbedrijf 
voor de komende 10 jaar
Stimuleren van de afzet, maatregelen om 
de seizoensinvloeden zoveel mogelijk af te 
vlakken en het meer in evenwicht brengen 
van arbeidsvraag en -aanbod zijn noodza
kelijk voor een betere gang van zaken en 
een geringere werkloosheid in de bedrijfs
tak schildersbedrijf. D it concludeert de 
structuurnota 'De toekomst geschilderd’ 
van het Bedrijfschap Schildersbedrijf, 
waarvan het eerste exemplaar op 12 mei 
aan Staatssecretaris van Economische Za
ken P. H. van Zeil werd aangeboden. 
Deze nota bevat de resultaten van een 
onderzoek naar de toekomst van het schil
dersbedrijf in de komende tien jaar, dat in 
opdracht van het Bedrijfschap Schildersbe
drijf werd uitgevoerd door de Stichting 
voor Economisch Onderzoek van de Uni- 
versiteit van Amsterdam. Een weten
schappelijk onderbouwde toekomstvisie 
naar afzet en werkgelegenheid was nodig 
omdat de vraag naar schilderwerk afneemt 
en de werkloosheid onder schilders hoog 
is.
De bedrijfstak, die aan een kleine 33.000 
mensen werk geeft en die in de eerste helft 
van de jaren tachtig 24% werklozen telde, 
zet per jaar circa drie miljard gulden om 
(1984). Ruim de helft van die omzet is 
afkomstig van de onderhoudsmarkt, bijna 
een kwart kom t uit de nieuwbouwsector 
en 14% uit de hoek van de metaalconser- 
vering. Van het w erk in laatstgenoemde 
sector is overigens maar een kwart in han
den van bedrijven die bij het Bedrijfschap 
Schildersbedrijf zijn aangesloten.
Voor wat betreft de nieuwbouw en repa
ratie in de scheepsbouw en offshore sector 
voor de komende 10 jaar gaat het rapport 
u it van een nogal optimistische prognose. 
Ondanks kwaliteitsverbetering en auto
matisering in deze sector verwacht men 
een gelijkblijvende werkgelegenheid voor 
schilders.
Om aanbod van en vraag naar arbeid in het 
schildersbedrijf meer met elkaar in even
w icht te brengen, beveelt de structuurno
ta aan om jaarlijks niet meer dan 800 
schoolverlaters to t de opleiding toe te 
laten en door op creatieve wijze naar ar
beidsduurverkorting te streven zonder 
dat d it to t duurder schilderwerk leidt.

British Shipbuilders 
wil 3500 man ontslaan
Het Britse staatsscheepsbouwconcern 
British Shipbuilders ziet zich gedwongen 
meer dan een derde van zijn ruim 9.000 
werknemers te ontslaan wegens een ge
brek aan orders, zo heeft de Britse minister 
van industrie, Paul Channon, bekendge
maakt.

Hij verklaarde in het Lagerhuis dat e r in de 
periode van maart 1987 bijna 3.500 banen 
bij British Shipbuilders zullen verdwijnen. 
Drie bedrijven zullen worden gesloten. 
Smith aan de rivier de Tees in Noordoost- 
Engeland met 1.295 werknemers, de in 
hetzelfde deel van het land gelegen moto- 
renfabriek Clark Kincaid met 360 arbei
ders en de Schotse w erf Ferguson-Ailsa’s 
Troon met 325 werknemers. In vier van de 
vijf resterende scheepsbouwbedrijven van 
het staatsconcern zal het aantal perso
neelsleden worden verminderd. Dat zal 
ook gebeuren in de enige overblijvende 
motorenfabriek.
De Britse scheepsbouw, in 1977 gebun
deld en genationaliseerd in British Shipbuil
ders, leverde veertig jaar geleden nog de 
helft van alle nieuwe koopvaardijschepen. 
Vorig jaar nam Groot-Brittannië op de 
ranglijst van scheepsbouwnaties echter 
nog maar de zeventiende plaats in met een 
marktaandeel van minder dan één pet. 
British Shipbuilders leed in het boekjaar 
1984/85 (to t eind maart) een verlies van 
£ 25 mln. De cijfers over 1985/86 zijn nog 
niet gepubliceerd, maar het staatsconcern 
heeft zelf al een nadelig saldo van 40 mln 
voorspeld.
Voorz itte r W erner Fante van zowel de 
Association o f W est European Shipbuil
ders (AWES) als van de Duitse scheeps- 
bouworganisatie, noemde het aangekon- 
digde massaontslag zeer triest en wees 
daarbij de beschuldigende vinger naar het 
Verre Oosten. Daar heeft de scheeps
bouw geen vergelijkbare capaciteitsreduc
tie doorgevoerd als die in Europa, waar de 
nieuwbouwcapaciteit met 50 pet is afgeno
men en die voor zeer grote schepen zelfs 
met 80 pet.

DS 16-5-’86

H et Nederlands Nautisch Veilig
heids Instituut (N N V I)
Op 22 mei j.l. werd het tweejarig bestaan 
van het NNVI feestelijk herdacht.
Het Nederlands Nautisch Veiligheids Insti
tuut is een particuliere instelling, die zich 
toelegt op het verzorgen van veiligheids-, 
reddings-, overlevings- en brandbestrij- 
dingstrainingen voor zeevarenden en voor 
medewerkers in de offshore industrie. Het 
begon twee jaren geleden zijn activiteiten 
in Scheveningen, een relatief kleine haven, 
direct aan zee, op een ideale locatie recht 
tegenover de haveningang.
Een nieuwe trainingsfaciiiteit werd onlangs 
in gebruik genomen in de vorm van het 
vroegere ’REM-eiland’, 6 mijl u it de kust 
voor Noordw ijk. Met de huidige eigenaar, 
Rijkswaterstaat, werd een gebruiksover- 
eenkomst afgesloten. Het REM-eiland, o f 
’Meetpost N oordw ijk ’, zoals de officiële 
naam luidt, is een uiterst geschikte lokatie 
om off-shore calamiteiten te simuleren. De 
nieuwe lokatie is volledig ingericht voor
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verblijf en voeding van maximaal 18 leer
lingen.
Op 22 mei werd ook een W hittaker CA 
2 100 'survival capsule’ door de Amerikaan
se ambassadeur in Nederland gedoopt en 
met een spectaculaire reddingsdemon- 
stratie waaraan door helikopters werd 
deelgenomen, in gebruik gesteld.

Harder times for D et norske V eritas '
After many golden years, the shipping and 
offshore crisis has brought problems to  the 
Norwegian classification society Det nors
ke Veritas. Last year’s accounts showed a 
profit o f 2.2 million USD, compared w ith 
9.8 million USD in the previous year. This 
year the society expects a deficit 
Turnover fo r DnV increased I I % to  reach 
nearly 228 million USD last year. O p
erational costs increased even more, but 
the society could record a result before 
financial items o f 17 million USD, as against 
19 million USD in the previous year. Capi
tal gains were, however, considerably 
down on 1984. This results from the fact 
that DnV sold a number of major shares 
holdings last year. The financial items 
thereby reduced the operating margin. 
The economic position is nevertheless still 
very strong. It has accumulated both hid
den and ordinary reserves estimated at 142 
million USD. This means it has the financial 
backbone to  meet the downward trend 
expected in 1986 and 1987.
The falling oil prices w ill bring a reduction 
in building o f ships and rigs. DnV therefore 
plans to  diversify activities to  include land- 
based sectors where quality control is im
portant. These include industry, telecom
munications, data and information techno
logy, air transport and space travel.

(norinform)

Samenwerkingsovereenkomst 
LRS en KEMA
Lloyd's Register en N.V. to t  Keuring van 
Elektrotechnische Materialen (KEMA) zijn 
een technisch ’Samenwerkingsverband’ 
overeengekomen dat beide organisaties in 
staat stelt om nationale en internationale 
klanten een veelzijdige en uitgebreide ser
vice te kunnen bieden te r vergroting van 
de veiligheid van installaties voor de indus
trie  en de elektriciteitsvoorziening.
Deze overeenkomst werd op 14 mei 1986 
in Arnhem ondertekend door Ir. R. van 
Erpers Royaards, directeur van de KEMA 
en Mr. R. Baldwin, directeur van Lloyd’s 
Register Industrial Services.
Het samenwerkingsverband combineert 
de expertise en de vaktechnische moge
lijkheden van Lloyd’s Register en KEMA op 
het gebied van onderzoek, analyse, techni
sche keuringen en het uitvoeren van 
testen.
Lloyd’s Register is een internationale orga
nisatie, die door middel van technische 
inspecties op basis van onafhankelijkheid en 
ompartijdigheid, deskundigheid en jaren

lange ervaring, zorgt voor de veiligheid van 
mens en bezit, zowel op het land als op zee. 
Lloyd’s Register heeft 4500 mensen in 
dienst, waarvan 2000 ervaren en gekwalifi
ceerde technici die verbonden zijn aan 
ruim 250 over de gehele wereld versprei
de kantoren en in meer dan 100 landen 
werken.
Tot de taken van de KEMA behoren het 
verrichten van onderzoek en ontw ikke
ling, het uitvoeren van beproevingen en 
keuringen, het uitbrengen van adviezen 
ten behoeve van elektriciteitsbedrijven en 
derden en andere werkzaamheden te r on
dersteuning van de Nederlandse elektrici
teitsvoorziening. De KEMA is in veel lan
den over de wereld werkzaam.
De samenwerkingsovereenkomst met 
Lloyd’s Register brengt mee, dat onder
zoek en analyses van apparaten en materia
len voor industriële toepassing zullen w or
den uitgevoerd in de KEMA laboratoria te 
Arnhem.
De keuringen en certificatie van produk- 
ten en installaties zullen volgens goedge
keurde ontwerpen en in overeenstem
ming met nationale en internationale stan
daards en de specifieke eisen van de klan
ten, worden uitgevoerd door technici van 
Lloyd’s Register bij fabrikanten en leveran
ciers over de gehele wereld.
Meer informatie over gemeenschappelijke 
activiteiten van Lloyd’s Register en KEMA 
op het gebied van industriële service is te 
verkrijgen bij:
Lloyd’s Register Industrial Services, 
Westblaak 32,
3012 KM Rotterdam tel. 010-4145088.

Het Nederlands Stoommachine 
Museum
Het Nederlands Stoommachine Museum 
in Medemblik, gehuisvest in het stoomge
maal 'De Vier Noorder Koggen’, Ooster- 
dijk 4, geeft een interessant overzicht van 
de werking, historie en ontwikkeling van 
de stoommachine. Een aantal van de machi
nes uit de collectie is meerdere dagen per 
week in werking te zien. Ook voor minder 
technisch georiënteerde bezoekers is een 
bezoek zeer de moeite waard.
Het museum, dat in 1985 officieel werd 
geopend door HKH Prinses Margriet, zal in 
1986 zijn opengesteld als volgt:
In het voorseizoen t/m  29 juni en het 
naseizoen van 3 september t/m  19 oktober 
op woensdag t/m  zaterdag van 10- 17  uur, 
op zondag van 1 2 - 1 7  uur;
In de periode van I juli t/m  30 augustus 
op dinsdag t/m  zaterdag van 10-17  uur, op 
zondag van 1 2 - 17 uur; machines in bedrijf 
op dinsdag, woensdag, donderdag, zater
dag en zondag.
Buiten deze openingstijden is groepsbe
zoek eventueel mogelijk na tijdige afspraak 
met de conservator tel. 02274-4732.

Lasgroep Noord
De lasgroep Noord (L.G.N.) is een vereni

ging van mensen die werkzaam zijn op het 
gebied van de lastechniek in het noord
oosten van het land (Groningen, Friesland 
en Drente).
De vereniging te lt op d it moment ca. 125 
leden. Het niveau van deze leden varieert 
van lasser to t aan directeur. De leden zijn 
afkomstig uit het bedrijfsleven, de over
heid en het onderwijs.

De vereniging heeft to t doel:
-  de ontwikkelingen in het vakgebied vol

gen en bespreekbaar maken.
-  contacten te r ondersteuning daarvan 

bevorderen.
-  inspelen op instituten welke hierin func

tioneren.
-  het bevorderen van optimale contacten 

tussen deze instituten en de industrie in 
het noord-oosten van het land.

-  het bevorderen van het gebruik van de 
meer geavanceerde technieken en de 
praktische toepassingen.

De vereniging bereikt haar doel door:
-  het organiseren van bijeenkomsten.
D it gebeurt I maal per 2 maanden op de 
L.T.S. in Leek. Het programma bestaat uit 
een voordracht, betrekking hebbende op 
de lastechniek, gevolgd door een praktijk- 
demonstratie.
De onderwerpen die d it jaar aan de orde 
komen zijn:
a. het pulserend MIG/MAG-lassen (een 

economisch lasproces).
b. kostenbewust lassen.
c. het lassen van roestvaststaal.
d. warmtebehandelingen.
e. het lassen van transportleidingen (gas; 

olie).
-  het organiseren van excursies.
De vereniging w ord t vertegenwoordigd 
door het bestuur. D it bestuur is samenge
steld uit mensen afkomstig u it het bedrijfs
leven, het onderwijs en de instituten en 
bestaat uit de heren N ijboer (NAM), Hol
man (Technische School, Leek), De Visser 
(AGA Gas), Ruben (NACAP Nederland), 
Van Harmelen (Smitweld), Bodt (NIL) en 
Blok (Gasunie).
De vereniging krijgt met name bij de admi
nistratieve afhandeling veel steun van het 
N.I.L. (Nederlands Instituut voor Lastech
niek).

Nederlandse onderzoekers doen 
mee aan wereldwijd programma 
diepzeeboringen
Op 29 april 1986 heeft de Europese stich
ting voor de wetenschap (ESF), een in 
Straatsburg gevestigde niet-gouverne- 
mentele organisatie, een overeenkomst 
getekend met de National Science Founda
tion (NSF) van de Verenigde Staten. Daar
mee is voor wetenschapsorganisaties u it 
12 kleinere Europese landen de mogelijk
heid geopend mee te doen aan het Ocean 
Drilling Program. D it programma is de 
opvolger van het succesvolle onderzoek
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dat eerder werd uitgevoerd met het schip 
de ’Glomar Challenger’. Een g ro te r en in 
wetenschappelijk opzicht zeer modern 
uitgerust bootschip, de ’Joides Resolution’, 
is in januari 1985 begonnen aan een tocht 
die 10 jaar gaat duren en waarbij op een 
groot aantal locaties, verspreid over de 
hele wereld, boringen onder de oceaanbo
dem worden uitgevoerd. Het hoofddoel is 
om fundamentele kennis te vergaren over 
de structuur en de ontwikkeling van de 
aardkorst en over klimaatschommelingen 
in het verleden. Deze kennis kan tevens 
dienen om meer inzicht te verwerven over 
de eventuele aanwezigheid van bodem
schatten onder de oceanen. Over het schip 
en het onderzoek daarmee heeft de NOS 
op 25 maart jl. een interessante reportage 
verzorgd. Over enkele jaren komt het 
boorschip in de Indonesische wateren. De 
resultaten van de succesvolle Indone- 
sisch-Nederlandse ’Snellius-ll expeditie’ 
kunnen dan de basis vormen voor verder
gaand onderzoek in breed internationaal 
verband. Boringen in de Weddell-zee pas
sen ook goed in het streven van de Neder
landse regering om onderzoek in Antarcti
ca te stimuleren.

Technische 
informatie

Superconductive Electro- 
magnetically Propelled Vessel
The Shipbuilding Promotion Center of 
Japan has announced that it w ill build a 
superconductive electromagnetically 
propelled vessel which navigates at high 
speed w ithout any propeller but by the 
force o f a superconductive magnet, at an 
expense o f 3 billion yen. It is scheduled to  
demonstrate navigation after three years. 
This vessel employs the principle of the 
linear m otor car which as well has already 
been developed in Japan. It is reported that 
the U.S.A. and Soviet Union have been 
engaged also in similar, but as it comes 
under defense research, no details have 
been disclosed. However, in Japan, de
velopment is fo r peaceful purposes only. 
According to  Fleming’s left-hand rule, 
when a current flows perpendicularly to  
the direction o f magnet flux, a force gener
ates to  the vertical direction o f the current. 
When a current is applied to  the magnetic 
field generated by a superconductive elec
tromagnet installed at the bottom  o f the 
vessel, electromagnetic force acts upon 
seawater particles and the counteraction 
w ill propel the vessel. The vessel planned 
measures 18m long and 3.6m wide and has 
the displacement o f 60 tons.
Accord ing to  the plan, the main items to  be 
studied and developed during construction 
are as follows:
I. To secure high magnetic flux density

effectively, a large high magnetic field 
racetrack type superconductive coil is de
veloped by using niobium-tin (Nb3Sn) 
wire rod fo r the first time in the world.
2. When direct current is applied to  sea
water, electrolysis generates hydrogen 
and chlorine gases. The seawater elec
trode to  be used fo r the pilot vessel w ill be 
a newly developed pollution-free high 
performance electrode which does not 
produce chlorine.
3. The weight o f magnetic shielding mate
rial w ill be increased due to  making the 
magnet superconductive, but this problem 
can be solved by putting newly developed 
multilayer superconductive film to  practi
cal use.
4. A  lightweight and efficient supercon
ductive magnet cooling system is to  be 
developed and mounted on the vessel.
5. To make the superconductive electro
magnet propulsion operate effectively, a 
vessel o f a new shape and w ith  unpre
cedented functions w ill be developed. As a 
final target, the new vessel is to  realize 
higher propulsion efficiently, unavailable 
w ith  any present vessel.

This new vessel is expected to  become the 
forerunner o f such vessels having different 
shapes and versatile functions. The vessel 
can be used as a submarine, a rig and in 
other fields, and can navigate as fast as 100 
knots as a high speed vessel.

(Technieuws)

A new hydraulic concept
Shell and Esso have awarded a £ 785,000 
contract to  Britain National Engineering 
Laboratory (NEL) to  develop an underwa
te r hydraulic system which uses sea water 
instead o f expensive fluids such as oil. 
The laboratory in Scotland w ill devise and 
perfect tools and power packs capable o f 
being used by divers more than 1,300 feet 
underwater. The contract also calls fo r the 
development o f sea water as a hydraulic 
medium fo r use both on and offshore.
Mr John Currie, divisional manager o f the 
NEL power systems engineering division, 
said that the contract was in tw o  stages. 
The first, w orth  £ 285,000, is fo r develop
ment o f a tested prototype too l and subsea 
power pack. The second, w orth  £ 500,000, 
w ill develop a range o f power tools and 
take the project to  the point o f commercial 
exploitation.

Mr Currie said: ’W e already have pumps 
and machines run on water and the ex
ploitation o f sea water to  power them is 
just in its infancy. W e have already begun 
w ork on the first phase, and hope to  have 
made considerable progress in about 12 
months time. Shell and Esso are keen to 
develop hydraulics, tools and diving equip
ment fo r subsea operation and to  in tro 
duce this technology to  industry generally.’ 
Mr Currie said that the system already

being worked on at NEL was well in ad
vance o f anything else in the w orld  and its 
commercial prospects were considered 
excellent.

Hydraulic and pneumatic underwater sys
tems all depend on oil and have to  be 
airtight to  operate. Using the water in 
which a diver o r too l is submerged would 
make fo r simpler and cheaper functioning.

(IPS)

Herziene normen voor hoogwaardig 
stalen kettingen
De Arbeidsinspectie en de Inspectie van de 
Havenarbeid van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid vestigen de 
aandacht op twee herziene normen (uitga
ve maart 1986) van het Nederlands N or
malisatie Instituut (NN I), namelijk: NEN 
3359 ’Kettingwerk van staal voor hijs- en 
transportdoeleinden’ en NEN 3360 'N ie t 
gekalibreerde elektrisch gelaste kortschal- 
mige kettingen*.
De Arbeidsinspectie en de Inspectie van de 
Havenarbeid zullen zich bij het toezicht op 
de naleving van de wettelijke bepalingen 
onder andere richten naar de inhoud van 

•deze normen.

In de herziene normen w ord t (in overeen
stemming met de internationale ISO-nor- 
men) een gebruiksfactor 4 gehanteerd 
voor hoogwaardig kettingwerk met de 
kwaliteitsklassen M., P., S., T. en V.
Met de invoering van de gebruiksfactor 4, is 
de Nederlandse regelgeving in overeen
stemming met de bepalingen in de ons 
omringende landen.
De slijtagegrens is in de nieuwe versie 
teruggebracht van 15% naar 10%. D it wil 
zeggen dat kettingwerk niet meer ge
bruikt mag worden wanneer de materiaal- 
dikte ervan ergens 10% o f meer is vermin
derd. De werklast van hoogwaardig stalen 
kettingwerk (met de genoemde kwali
teitsklassen), waarvan de werklast nog is 
afgestemd op de gebruiksfactor 5 (zoals die 
to t op heden gold) mag -  in overeenstem
ming met de gebruiksfactor 4 -  worden 
opgewaardeerd. Bij opwaardering in werk
last van dit kettingwerk moet het te r con
tro le  worden aangeboden aan de door de 
Inspectie van de Havenarbeid erkende be- 
proevingsinrichtingen. Aldus opgewaar
deerd kettingwerk dient onder andere ge
controleerd te worden op slijtage, op de 
aanwezigheid van kenmerken (fabrieks- 
kenteken en kwaliteitsklasseaanduiding) 
en het moet bij wijze van proef belast 
worden. De nieuwe normen zijn hierbij de 
maatstaf.
Na goedkeuring moet de nieuwe werklast 
onuitwisbaar op het kettingwerk worden 
aangebracht. Daarbij w o rd t een certificaat 
afgegeven. Indien d it w ette lijk  is vereist, 
dient d it certificaat gewaarmerkt te 
worden.
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VERENIGINGSNIEUWS „

X
Afdeling ’Rotterdam’

De lezing van 17 april 1986
Voor een goedgevulde Kriterionzaal met 
120 leden en introducés van onze vereni
ging, de afdeling Maritieme Techniek van 
het Klvl en ’William Froude’, hield de heer 
Ir. W. A. Th. Bik van Nedlloyd-Neddrill te 
Rotterdam een voordracht onder de tite l: 
IMO 3 — Veiligheid op zee.
Als gebruiker van de IMO voorschriften, 
gaf de spreker zijn visie op de nieuwe 
SOLAS bepalingen die d it jaar van kracht 
zullen worden. Beginnend met de ramp van 
de semi-submersible 'Ocean Ranger', die in 
1984 op de Atlantische Oceaan verging en 
waarbij 84 opvarenden het leven lieten, 
markeerde de spreker het fe it dat de veilig
heid op zee m.b.t. mensenlevens nog 
steeds een actuele zaak is.
Na de ramp met de ’Titanic’ in 1912 ver
schenen de eerste SOLAS voorschriften 
die in de loop der jaren herhaaldelijk wer
den aangepast. De laatste voorschriften 
behelzen de gesloten reddingboten met 
hun vrije val inrichtingen to t een hoogte 
van 40 meter!; de reddingpakken (Survival 
suits) en de signaleringsapparatuur.
De heer Bik verlevendigde zijn betoog met 
vele dia’s terw ijl ook een aantal reddingsar- 
tikelen in de zaal waren tentoongesteld. 
De voordracht was aanleiding to t een le
vendige discussie waaraan onder leiding 
van Ir. Keers door 18 aanwezigen werd 
deelgenomen. Onze afdelingsvoorzitter, 
Prof. Ir. S. Hengst, besloot om half e lf deze 
laatste lezing van het seizoen met dank aan 
de spreker voor zijn interessante voor
dracht.

P.A.L.

De excursie naar de IJsselwerf
Op 15 mei 1986 bracht een 25-tal leden 
van de afdeling Rotterdam een bezoek aan 
de IJsselwerf B.V. te Capelle a/d IJssel. In 
zijn inleiding to t de rondgang over het 
bedrijf gaf Ing. Boer, directeur van de IJssel- 
Vliet Combinatie B.V. een ko rt overzicht 
van het IJ.V.C. bedrijf, waarin rond 650 
personen in eigen dienst werkzaam zijn. 
Teneinde het hoofd te kunnen bieden aan 
de felle concurrentie in de scheepsbouw- 
branche, ook op het specifieke terrein van 
chemicaliëntankers, vriesschepen, zware 
lading- en visserijschepen is intensief ge
zocht naar mogelijkheden to t efficiency 
verbetering door de fabricageprocessen 
zoveel mogelijk te industrialiseren. De ma
chinebouw lag reeds lang voorop de casco-

bouw, waarin veel nog op ambachtelijke 
wijze werd verricht. De noodzakelijke be
sparing van manuren werd veelal geremd 
door te lang vasthouden aan gegroeide 
tradities.
Met taaie volharding en inventieve toepas
sing van vaak eenvoudige middelen is 
IJ.V.C. erin geslaagd een belangrijke schre
de te zetten op het pad naar vernieuwing 
van het produktieproces. Begonnen werd 
met het rechte middengedeelte en die 
delen van voor- en achterschip, waarin 
ontwikkelbare vormen en rechte delen 
voorkomen. De produktie van plaatvelden 
en verstijvingen door stringers en spanten 
of stijlen vindt nu op industriële schaal 
plaats, waarvoor de gereedschappen en 
machines grotendeels in eigen beheer 
werden ontworpen en vervaardigd. In dec. 
'84 werd begonnen aan de omschakeling 
en herinrichting van het betreffende deel 
van de scheepsbouwhal en sinds juni '85 is 
de zaak volledig in bedrijf, waardoor reeds 
belangrijke besparingen in manuren w er
den bereikt, zelfs meer dan waarop was 
gerekend!
Bij de rondgang over de w erf werd een en 
ander in bedrijf bezichtigd en kon ook een 
blik worden geworpen op de in aanbouw 
zijnde ca. 12.000 tons deadweight grote 
chemicaliëntanker voor W in te rport b.v. 
Met een glaasje en een hapje werd deze 
zeer interessante excursie besloten onder 
hartelijke dankzegging aan het bedrijf en 
zijn enthousiaste rondleiders, die allen 
nauw betrokken waren bij de procesver
nieuwingen.

J.N.j.

Personalia

P. J. Brand
Op 23 mei j.l. herdacht de heer P.J. Brand 
het heuglijke feit dat hij 25 jaar geleden zijn 
bedrijf P. J. Brand B.V. in Dordrecht op
richtte.
Vele prominenten, waaronder de Ambas
sadeur van de D.D.R. in Nederland en de 
Gouverneur van Las Palmas, waar een 
dochterbedrijf van P. J. Brand b.v. is geves
tigd, kwamen evenals vele relaties en 
vrienden, de heer Brand hun gelukwensen 
aanbieden.
Het bedrijf P. J. Brand B.V. begon 23 jaar 
geleden met de import voor de Benelux 
van SKL motoren uit de D.D.R. Thans zijn 
daar ook een aantal produkten van Tech- 
nocommerz uit de D.D.R. aan toegevoegd.

K. Bottema
Tijdens een receptie op 29 mei j.l. bij het 
Directoraat Generaal voor Scheepvaart en 
Maritieme zaken nam de heer K. Bottema 
afscheid van vele relaties en bekenden. 
Wegens pensionering legde hij zijn functie 
als Hoofd van de Dienst Vaartuigen bij het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
neer; een functie die hij sedert 1972 heeft 
bekleed. Veel werd bereikt op het gebied 
van standaardisatie van de rijksvaartuigen 
van verschillende ministeries tijdens de 
ambtsperiode van de heer Bottema. De 
Dienst Vaartuigen ressorteert thans onder 
DGSM.

G. van ’t  Hoff
Tijdens een drukbezochte receptie op 30 
mei j.l. aan boord van de 'Kapitein Kok’ nam 
de heer G. van 't  Hoff afscheid als directeur 
van de machinefabriek Bolier B.V. en MaK 
Nederland B.V. te Dordrecht. De heer 
Van 't  Hoff, die 35 jaar bij het bedrijf 
werkzaam was, b lijft als President Com
missaris aan de onderneming verbonden.

P. van den Driest
Op 3 1 juli a.s. zal de heer P. van den Driest 
zijn functies als directeur van de Hogere 
Zeevaartschool Amsterdam en van de op
leiding nautische docenten, uitgaande van 
de Vereeniging 'Cornelis Douwes’, neer
leggen, daarmede gebruik makend van de 
regeling vervroegd uittreden.
Ter gelegenheid daarvan zal hem door de 
beide besturen een afscheidsreceptie w o r
den aangeboden op woensdag 2 juli a.s. van 
16.30 to t 18.30 uur in het gebouw Inter
naat Kweekschool voor de Zeevaart.
Tot de oprichting van de 'Hogeschool Am
sterdam’, van welke technische faculteit de 
Hogere Zeevaartschool Amsterdam deel 
gaat uitmaken, zal de leiding worden over
genomen door de heer W. de Jong, thans 
adjunct-directeur.

Ballotage

Voorgesteld voor het 
G EW O O N LIDM AATSCHAP:
Ing. A. BAARS
Huil surveyor Bureau Veritas, Rotterdam 
De Wieling 47, 3371 PC Hardinxveld- 
Giessendam
Voorgesteld door S. Maasland 
Afdeling: Rotterdam
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J. BOEHLE
Senior surveyor Bureau Veritas, Rot
terdam
Standerdmolen 20, 3352 CG Papendrecht 
Voorgesteld door S. Maasland 
Afdeling: Rotterdam

Ing. R. BIJLSMA
Constructeur/tekenaar Scheepswerf Bijls- 
ma B.V., Wartena 
De Mieden 42, 9003 MS Wartena 
Voorgesteld door J. Verhek 
Afdeling: Groningen

Ing. J. BIJWAARD
Hull surveyor Bureau Veritas, Rotterdam 
Kamperfoelie 9, 3224 TL Hellevoetsluis 
Voorgesteld door S. Maasland 
Afdeling: Rotterdam

Ir. J. D. DO O RDUIN
afd. SCHEBO, D irektie Materieel Kon.
Marine, Den Haag.
Zeestraat 58 A, 2518 AB Den Haag 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Rotterdam

W. VAN GEMEREN
Werktuigkundig expert Bureau Veritas, 
Rotterdam
Jordaensdreef 23, 3262 HL Oud-Beijer- 
land
Voorgesteld door K. Docter 
Afdeling: Rotterdam

P. KO O YM AN
Machine surveyor Bureau Veritas, Rot
terdam
Lyra 73, 3328 NH  Dordrecht 
Voorgesteld door K. Docter 
Afdeling: Rotterdam

A. DE GROOTE
HW TK Nedlloyd Rederijdiensten, Rot
terdam
Kronkelbaan 29, 1657 LH Abbekerk 
Voorgesteld door A. Vink 
Afdeling: Amsterdam

Ing. G. N IEUW LAND 
Hoofdinspecteur scheepsnieuwbouw en 
offshore Alpha Eng., Beverwijk 
Lievevrouwepoldersedijk 19, 3243 LA 
Stad a/h Haringvliet 
Voorgesteld door D. van der W erf 
Afdeling: Amsterdam

H. J. N IEUW LAND 
Manager Holec Services 
Duivenkamp 72, 3607 AC Maarssenbroek 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Rotterdam

Ing. J. G. P. OOSTEROP 
Chef D istrict Rotterdam, Bureau Veritas 
Batavierlaan 115, 2912 SE Nieuwerkerk 
a.d. IJssel
Voorgesteld door S. Maasland 
Afdeling: Rotterdam

Voorgesteld voor het
BELANGSTELLEND
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The Eleventh International LNG/LPG 
Conference, GASTECH 85 was held in the 
Palais des Congrès ’Acropolis’, Nice, 
France from  November 12-15, 1985. Mo
re than 50 papers were presented in nine 
working sessions: W orld  Gas Supplies, 
LPG Production and Trade, Safety and 
Training, Development o f Frontier Gas 
Fields: The Technological Challenge (a 
new session fo r the Gastech meetings), 
Transportation, Technology & Operati
ons, Commercial, Documentation & Con
tracts, Gases as Transportation Fuels, Li
quefied Gas Terminals and Storage, Tech
nical Developments and Materials.
The 'Proceedings' o f Gastech 85 have now 
been published in the form o f a substantially 
sized bound volume containing all the o ri
ginal papers and illustrative material, pre
sentations o f these papers and a skilfully 
edited verbatim report o f the ensuing dis
cussion sessions. The volume represents 
current thinking on virtually all aspects of 
the LNG and LPG industries and is essential 
reading and reference material fo r anyone 
who has business w ith  these industries.
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