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Bij Howaldtswerke-Deutsche W erft in 
Kiel werd in april een nieuwe generatie (de 
5de) van containerschepen gedoopt, de 
eerste twee van de serie van vijf zuster
schepen die destijds door American Presi
dent Line (APL) in Oakland in de BRD 
werden besteld. Ze hebben de namen 
'President Truman’ en 'President Kenne- 
dy’ gekregen. Het derde schip van deze 
serie zal 'President Jackson’ worden ge
doopt. De laatste twee, die bij de w erf 
Bremer Vulkan in aanbouw zijn, zullen de 
namen 'President Adams’ en 'President 
Polk’ krijgen. Voornaamste doopvrouwe 
was Hannelore Kohl, echtgenote van de 
Westduitse Bondskanselier, die in 1986 
door persoonlijke bemoeienis er voor ge
zorgd heeft, dat deze nieuwe generatie van 
containerschepen het merkteken 'Made in 
Germany’ zal dragen.
Deze vijfde generatie luidt een nieuw tijd 
perk in de containervaart in. Het gaat hier 
om ware giganten met een draagvermogen 
van 54.500 ton. Het waren volgens 'Hansa’ 
in de eerste plaats echter vertegenwoordi
gers van de rederij die naar aanleiding van 
de doopplechtigheid steeds maar weer de 
nadruk legden op deze 'new generation of 
container-carrying ships', zo lezen wij in 
’Hansa’. In hun informatie is sprake van 
schepen van een radicaal nieuw ontwerp in 
combinatie met nieuwe en verbeterde 
technologieën. Met een zekere tro ts 
w ord t vastgesteld, dat APL de eerste re
derij is die 'Ship o f the Future’ technologie 
toepast op gigantische containerschepen. 
Deze voor het trans-Pacific verkeer be
stemde schepen hebben een breedte van 
39,4 meter. Ze kunnen daarmee weliswaar 
het Panamakanaal niet passeren, maar heb
ben met hun 'wide-body' aan capaciteit en 
stabiliteit gewonnen. Ze kunnen 4.340 
containers vervoeren. Volgens 'Hansa' 
heeft deze 'non-Panamax' factor de ge

moederen in de Bondsrepubliek danig be
ziggehouden. D it was ook het geval bij de 
begrotingscommissie van de Bondsdag, die 
inzake een financieringsbijdrage voor deze 
vijf containerschepen te r verbetering van 
de NATO-zeevervoerscapaciteit advies 
moest uitbrengen.
Men moet bij deze belangrijke opdracht 
niet alleen denken aan de positieve effec
ten daarvan op werkgelegenheid, aldus 
’Hansa’, maar ook aan de technisch-weten- 
schappelijke uitdaging die deze schepen 
stelden. De bouwwerf en de Germanische 
Lloyd konden de rijke ervaringen in het 
ontwerpen en bouwen van containersche
pen in deze schepen verdisconteren of
schoon ze, begrijpelijk, worden geklassifi- 
ceerd bij American Bureau of Shipping, 
heeft de Germanische Lloyd op verzoek 
van ABS bij vele berekeningen e.d. mede
werking verleend. Merkwaardig is het ove
rigens, dat de Germanische Lloyd spreekt 
van containerschepen der 4de generatie, 
terw ijl daarentegen de w erf van mening is 
dat het hier gaat om de vijfde generatie. 
Van méér belang is echter, dat het in deze 
crisistijd de Duitse scheepsbouw gelukt is 
een nieuwe generatie containerschepen 
op de markt te brengen. ’Hansa’ meent dat 
deze voorsprong op de wereldmarkt ech
te r slechts korte tijd behouden kan w o r
den, daar andere werven soortgelijke con
cepten natrekken of zelfs onmiddellijk na
bouwen.

Hapag-Lioyd
De Duitse rederij Hapag-Lloyd is ervan 
overtuigd, dat in de nabije toekomst inter
continental opererende scheepvaartbe
drijven een rationalisering van de aanloop- 
havens in Europa zullen realiseren. Men 
acht het in Duitse scheepvaartkringen ech
te r nog te vroeg om te spreken over de 
invloed van de Eurotunnel onder het Ka-
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naai op het containerverkeer, omdat er 
vóórdat deze tunnel gereed is er nog aller
lei ontwikkelingen in d it verkeer kunnen 
plaatsvinden.
Men gaat er van uit dat de selectie van 
aanloophavens in de consortia to t stand zal 
komen en mogelijk wel op basis van een 
aangepast rotatieschema, dat w il zeggen 
dat in bepaalde intercontinentale verbin
dingen een geografische verdeling van de 
lijndiensten zou kunnen worden doorge
voerd, waarbij de ingelegde schepen niet 
allen dezelfde havens zouden bedienen. 
Een andere maatstaf die zou kunnen w or
den aangelegd is de bereikbaarheid van de 
betrokken havens in verband met de 
scheepsgrootte.
Bij Hapag-Lloyd w ord t daarom reeds nu 
studie gemaakt van het scheepstype dat 
binnen afzienbare tijd de huidige generatie 
van containerschepen in de TRIO-dienst 
zullen moeten gaan vervangen. Over één 
en hoogstens twee jaar zal over deze ver
vangingsbouw een decisie moeten worden 
genomen. Bij de Hapag-Lloyd gaat men er 
van uit, dat de toekomstige containersche
pen minimaal van Panamax-afmetingen zul
len moeten zijn. Een belangrijk probleem 
zijn de afmetingen van de containers die 
vervoerd zullen moeten worden. Men ge
looft niet dat op korte term ijn de niet 
gestandaardiseerde high cube 45 x 8 ’6 con
tainers in Europa furore zullen maken, of
schoon men daar bij toekomstverwachtin
gen toch wel rekening, mee zal moeten 
houden, want d it zal van invloed zijn op de 
breedte van de te ontwerpen schepen. 
Hoe zich d it ook zal gaan ontwikkelen, 
Hapag-Lloyd houdt in ieder geval rekening 
met containerschepen die zo'n 4000 con
tainers kunnen vervoeren, schepen die 
breder zullen zijn maar met minder diep
gang, waardoor ze ook Hamburg en Bre- 
merhaven zullen kunnen blijven bedienen.

In tertanko
Op de jaarvergadering van Intertanko (In
ternational Association of Independent 
Tanker Owners) is aan het licht gekomen, 
dat de tankerreders er in de huidige situa
tie op de markt bepaald niet happig op zijn 
om hun oudere schepen te gaan vervangen 
door nieuwbouw. De vrachttarieven zijn 
te laag om d it te kunnen bekostigen. 
Nieuwbouw zou pas overwogen kunnen 
worden als de vrachten zo’n 26 to t 30 pet 
zouden stijgen. In dat geval zou er van een 
lonend perspectief sprake kunnen zijn. 
Overigens zijn nieuwe schepen schreeu
wend duur omdat -  aldus Intertanko-voor- 
z itte r Stolt N ie lsen-de  sinds 1980 in nood 
verkerende scheepswerven hoge prijs
kaartjes aan hun nieuwe opdrachten 
hangen’.
De vraag naar tankscheepsruimte is sinds 
1986 toegenomen als gevolg van het stij
gend gebruik overal in de wereld van olie- 
produkten, op zichzelf weer een conse
quentie van de lage olieprijzen. Op de

bijeenkomst kwam onder meer nog naar 
voren dat de vraag in de USA in het lopende 
jaar met 5 pet zou toenemen. Het zal 
echter nog zeer veel tijd  gaan kosten alvo
rens de huidige overcapaciteit aan tank
scheepsruimte is verdwenen. Het is in dit 
verband gezien begrijpelijk dat de tanker
reders niet overgaan to t investeringen op 
lange termijn. O ok de onstabiele vrachten 
waartegen moet worden gevaren zijn daar 
debet aan.

Tankschepen vervoeren echter niet alleen 
olie. Ook het overzeese transport van 
chemische produkten is een belangrijke 
sector van de tankvaart, en deze zit van
daag de dag ’in de lift'. Als gevolg van de 
economische groei in Europa, de Verenig
de Staten en in de landen rondom de Paci
fic. Het b lijkt dat de val van de US$ de 
invoer van buitenlandse chemische pro
dukten in de VS niet heeft aangetast. Inte
gendeel, want de Amerikaanse uitvoer is 
met sprongen omhoog gegaan. D it is de 
oorzaak van de stijging van het inkomende 
en uitgaande vervoer van chemische pro
dukten. Volgens Nielsen is China het land 
dat voor de komende tien to t tw intig  jaar 
de beste perspectieven biedt voor het 
overzee vervoer van chemische produk
ten. De landen in het Midden-Oosten, die 
hun petrochemische industrie in de laatste 
jaren hebben uitgebouwd, zullen volgens 
de voorz itte r exportgericht blijven.

Subsidies
In ons vorige artikel zeiden w ij reeds dat de 
Westduitse scheepsbouwers gevraagd 
hadden om correcte toepassing van de EG- 
subsidierichtlijnen. Op de jaarvergadering 
te Hamburg van het Verband für Schiffbau 
und Meerestechnik kwam onder meer 
naar voren, dat sinds begin 1986 rond
10.000 arbeidsplaatsen in de scheepsbouw 
verloren zijn gegaan en dat ultimo 1988 de 
nieuwbouwcapaciteit to t  14 miljoen pro- 
duktie-uren zal zijn teruggebracht. Tijdens 
de laatste crisisjaren heeft de bedrijfstak 
enorme inspanningen moeten leveren om 
to t concurrentie in staat te blijven en pro
dukten van hoge kwalite it te vervaardigen. 
Op grond daarvan vraagt de bedrijfstak bij 
monde van haar organisatie om concrete 
hulp van de Bondsregering. Immers, het is 
de taak van de overheid de Westduitse 
scheepsbouw te beschermen tegen de 
concurrentievervalsende maatregelen el
ders, waarmee in hoofdzaak Japan en Zuid- 
Korea worden bedoeld. Het aandeel van 
deze beide landen in de produktie van 
scheepsruimte is gestegen van 38 pet in 
1978 to t ruim 64 pet eind 1987.

De Westduitse scheepsbouwers zijn van 
mening dat de EG met haar jongste richtlijn 
-  en met de gesprekken die met deze 
landen zijn en worden gevoerd -  op de 
goede weg zit. Zij beklagen zich er echter 
over dat de maatregelen die de EG heeft

genomen om de concurrentie vanuit het 
Verre Oosten het hoofd te kunnen bieden, 
door de Bondsregering niet volledig wor
den uitgevoerd. De mogelijke steunverle
ning w ord t in de BRD slechts voor 50 pet 
toegepast. D it houdt in dat slechts de helft 
van het ordervolume - dat theoretisch 
nodig is voor een 100 pet gebruik van de 
nog bestaande nieuwbouwcapaciteit -  ge
subsidieerd w ordt. Het gaat hier om een 
bedrag van DM 200 mij. per jaar gedurende 
een periode van 3,5 jaar to t eind 1989. In 
scheepsbouwkringen is men van mening 
dat d it bedrag met minstens eenderde 
moet worden verhoogd, te rw ijl er boven
dien op korte term ijn een beslissing zal 
moeten worden genomen over de bedra
gen die na 1989 beschikbaar zullen worden 
gesteld. Het lijdt overigens geen tw ijfel dat 
dit steunprogramma een positief effect op 
het ordervolume heeft gehad, want sedert 
medio-1987 is de situatie verbeterd. Voor 
het lopende jaar is reeds 80 pet van de 
nieuwbouwcapaciteit volgeboekt, terwijl 
voor 1990 al 35 pet vaststaat.
De toestand van de middelgrote en kleine 
werven in de BRD is echter zorgwekkend, 
zo kwam naar voren. Deze zijn slechts voor 
de helft met opdrachten bezet, en d it geldt 
in gelijke mate voor de werven die zich 
bezig houden met de bouw van binnen
vaartuigen. D it is een deelsector waarvan 
de toekomst vrij donker werd genoemd.

Suggesties
Om de dalende trend in de zeescheepvaart 
een halt toe te roepen moet volgens d< 
British Maritime League (BML) de overtol 
tige scheepsruimte worden weggewerkt 
Het gaat er daarbij om hoe men dez< 
overtollige scheepsruimte kw ijt kan raken 
en dan wel op een manier dat ze voor d< 
markt geen gevaar meer oplevert. Reder: 
die opgelegde tonnage van de hand doen- 
en dan bedoelen wij verkopen voor dt 
vaart -  inplaats van deze naar de sloper ti 
sturen, bewijzen de zeescheepvaart eei 
slechte dienst, want deze schepen komei 
dan onder andere naam en onder anderi 
vlag weer in de vaart. De situatie op di 
zeevrachtenmarkt p ro fiteert er dus nie 
van.

Bij de opgelegde tonnage bevinden zid 
schepen die zich nog niet vrij gevaren heb 
ben, en dergelijke schepen slopen bete 
kent in feite kapitaalsvernietiging. Er be 
hoort moed toe een dergelijke stap t  
ondernemen. N iettem in is het noodzake 
lijk om meer en sneller te gaan slopen. In d' 
periode 1985/1987 is de gesloopte tónna 
ge met meer dan 50 pet verminderd. D 
BML is van mening dat een mogelijke op 
lossing om daarin verandering te brenge 
zou kunnen bestaan in het toekennen va 
een eenmalige sloopsteun. Op deze wijz 
zou de wereldscheepvaart haar overtollig 
capaciteit kunnen kwijtraken.
De MBL w ijst er op, dat de buitenlands
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ARROW
concurrentie het de Europese scheeps
bouw niet gemakkelijk maakt. De inspan
ningen die in Europa zijn geleverd om de 
nieuwbouwcapaciteit te verminderen zijn 
tenietgedaan door de expansie van de 
scheepsbouwindustrie in Zuid-Korea, met 
als gevolg dat de wereldtonnage slechts in 
geringe mate is verminderd. De Britse 
regering, aldus de BML, zou de leiding 
moeten nemen bij het aanmoedigen van 
capaciteitsinkrimpingen door scheeps- 
bouwnaties zoals bv Japan. Daar werd w el
iswaar een vermindering met 20 pet gerea
liseerd, maar d it is onvoldoende. De 
nieuwbouwcapaciteit zou met minstens 50 
pet moeten worden teruggebracht. Samen 
met andere scheepsbouwnaties zou de 
Britse regering maatregelen moeten ne
men om de nieuwbouwcapaciteit te ver
minderen, niet-commerciële financiering 
onmogelijk te maken en het slopen van 
schepen te bevorderen.
Een hoopvolle uitspraak voor de scheeps
bouw van de directeur-generaal van de 
General Council o f British Shipping: ’Het 
grootste deel van de huidige wereldkoop- 
vaardijvloot zal tegen het eind van deze 
eeuw moeten worden vervangen. De 
voorzitter van het International Maritime 
Industries Forum wees er op dat verwacht 
wordt, dat in Zuid-Korea als gevolg van 
recente loonsverhogingen en de gestegen 
staalprijzen de VLCC binnenkort 40 pet 
duurder zal worden. Er zijn echter andere 
maatregelen nodig en hij riep de rederijen 
op om in de eerste plaats ais dienstverle
nende bedrijven op te treden en af te zien 
van speculatieve projecten. O ok aan de 
banken en financiële instellingen verzocht 
hij om minder kapitaal te r beschikking te 
stellen voor speculatieve scheepvaart- 
transacties.
Al deze suggesties openen weer een wijd 
veld voor discussies en bezinning op reëele 
mogelijkheden om scheepsbouw en 
scheepvaart een betere toekomst te ver
schaffen.

Correctie
In ons artikel 'Scheepsbouwcrisis wereld
w ijd’ in nr I I  op pag. 215, worden in de 
laatste vier regels van de eerste kolom 
enkele percentages onjuist vermeld. Hier 
volgen de juiste: U ltim o 1987 hadden Ja
pan, Zuid-Korea en de EG 77,7 pet van de 
wereldnieuwbouwproduktie in handen, 
met resp. 46,9, 17,2 en 13,6 pet.

vHk

Bij Bodewes Scheepswerven B.V. te 
Hoogezand is op 9 mei 1988 de coaster 
’A rro w ’ te water gelaten. Het schip w ordt 
gebouwd voor Beek Scheepvaartkantoren 
te Groningen en zal met het 'all over the 
w orld ’ vaargebied voornamelijk gaan va
ren op Engeland met graan, hout en s to rt
goed. De ’A rro w ’ heeft een lengte van 
92,50 m bij een breedte van 15,20 m, een

holte van 8,28 m en de diepgang bedraagt 
±  6,65 m. De hoofdmotor is een MAK 6 
MU 452 met een vermogen van I 320 kW  
bij 500 toeren. De twee INDAR hulpgene- 
ratoren hebben ieder een vermogen van 
74 kVA bij 1500 toeren. Na de oplevering 
zal de A rrow  Groningen als thuishaven 
krijgen.

(Foto Jaap Knigge)
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Kiellegging 4e M-fregat

De kiellegging van het vierde M-fregat 
vond plaats op 3 mei, bij de Kon. Maat
schappij ’De Schelde’ te Vlissingen. 
Kiellegger was Kapt. t/zee C. J. Scheij- 
grond, projectleider M-fregatten. De han

deling bestond uit het lassen van een beves- 
tigingsplaatje over 2 secties van het mid
denschip.

(Foto Audio Visuele Dienst KM)



CORROSIEPREVENTIE EN  -  

BESTRIJDING BIJ MARITIEME 
CONSTRUCTIES*
door: Prof. dr. F. P. IJssehng**

IN L E ID IN G
In het aangegeven toepassingsgebied -  
d.w.z. de zee, de kust en de zeescheepvaart 
-  zijn staal en beton de belangrijkste con- 
structiematerialen. Aluminium en kunst
stoffen worden in aanzienlijk mindere ma
te toegepast. Het gaat hierbij om de con
structies als zodanig: bij de systemen die in 
samenhang met dergelijke constructies in 
gebruik zijn, worden uiteraard ook andere 
materialen toegepast, bijv. koperlegerin- 
gen voor zeewaterleidingensystemen. 
Thans zal de hoofdaandacht vallen op de 
corrosie-preventie en -bestrijding bij staal, 
aluminium en beton.
De algemene methodieken die aan de pre
ventie en bestrijding van corrosie ten 
grondslag liggen, kunnen als volgt worden 
gerubriceerd [ I ,  2]:
1. materiaalkeuze
2. wijze van construeren
3. materiaalvoorbehandeling
4. beheersing en/of wijziging van het 

milieu
5. toepassing van beschermende lagen
6. toepassing van kathodische o f anodi

sche bescherming.
De drie eerstgenoemde punten gelden 
zeer algemeen. W at betreft het punt ma
teriaalkeuze betekent d it dat met name bij 
materiaalkeuze aandacht geschonken 
moet worden aan de mogelijke corrosie 
aspecten. Vooral de mogelijkheid van 
meer gelocaliseerde corrosievormen als 
putvorming, spleetcorrosie, enz., dient 
zorgvuldig te worden overwogen, gezien 
de ernstige gevolgen die plaatselijke scha
de voor het gehele systeem kunnen heb
ben. O ok de keuze van een eventueel toe 
te passen bestrijdingstechniek dient reeds 
in de ontwerpfase te worden gemaakt. 
Dikwijls gaat de keuze tussen een duurder 
constructiemateriaal en een goedkoper 
materiaal, dat wel o f meer additionele be
scherming behoeft. Bij eventuele kosten- 
vergelijkingen is het erg belangrijk dat een

* Voordracht gehouden op de COR.ROSIEDAGEN 
1987, georganiseerd door het Nederlands Corrosie 
Centrum en de Kon. Nederlandse Jaarbeurs te 
Utrecht.
** Kon. instituut voor de marine/corrosielaboratori- 
um. Den Helder.

kostenberekening w ord t gemaakt op basis 
van de totale kosten gedurende de ver
wachte levensduur, d.w.z. de som van de 
kosten van de investering en van de exploi
tatiekosten om het systeem operationeel 
te houden [3, 4].
Een corrosiebewust ontwerp van een con
structie kan in de praktijk veel narigheid en 
kosten voorkomen. Er bestaan in d it ver
band een aantal eenvoudige regels waar de 
hand aan gehouden dient te worden [5, 7]. 
Bij de voorbehandeling van het materiaal 
en/of de constructie kan gedacht worden 
aan ontvetten en schoonmaken. In het al
gemeen, conditioneren van het oppervlak, 
met als doel een oppervlak te verkrijgen 
waarop een gelijkmatige laag corrosie- 
produkten kan groeien o f waar met succes 
een beschermende deklaag op kan worden 
aangebracht [8].
In het kader van voorbehandelen kan ech
te r ook gedacht worden aan een warm te
behandeling om het materiaal o f de con
structie minder gevoelig voor corrosie te 
maken. Een voorbeeld hiervan is het toe
passen van een warmtebehandeling na het 
lassen van roestvast staal om eventueel 
geïntroduceerde gevoeligheid voor inter- 
kristallijne corrosie op te heffen [9],
Het vierde punt, de beheersing en contro
le van het milieu, is voor het in deze voor
dracht aan de orde zijnde toepassingsge
bied minder relevant. Het gaat hierbij om 
de verwijdering van agressieve componen
ten, het regelen van de pH, het toevoegen 
van inhibitoren, enz. [10].
Deklagen worden daarentegen wel uitge
breid toegepast en wel in de vorm van 
metallieke-, organische- en anorganische 
lagen. Belangrijke voorbeelden uit deze 
groep zijn kunststof-, conversie- en verf
lagen.
Hetzelfde geldt voor het laatste punt, 
waarbij met name de kathodische bescher
ming veelvuldig in de scheepvaart en off
shore w ord t toegepast. Anodische be
scherming is daarentegen alleen bruikbaar 
bij passiveerbare metalen, die buiten het 
kader van de in deze voordracht behandel
de constructiematerialen vallen.
Het accent van deze voordracht zal dan 
ook gelegd worden op de corrosiebe- 
scherming van staal en aluminium door

toepassing van deklagen en kathodische 
bescherming. Tenslotte zal enige aandacht 
worden geschonken aan beton,
Het onderwerp corrosievermoeiing van 
staal, gelast staal en gewapend beton, waar 
ten behoeve van offshore activiteiten de 
laatste jaren veel onderzoek aan gewijd is, 
zal om redenen van tijdbeperking niet of 
slechts zeer in het ko rt worden besproken.

S T A A L
Staal kan in een aantal kwaliteiten worden 
verkregen, die onderlinge verschillen kun
nen vertonen in mechanische eigenschap
pen, vermoeiingsgedrag, corrosiegedrag 
en lasbaarheid. Naast het gewone kool- 
stofstaal zijn er de laaggelegeerde staal
soorten met hogere sterkte, de hoge rek- 
grens stalen en de maraging staalsoorten 
ontwikkeld. W at betreft de mechanische 
eigenschappen en de lasbaarheid zijn er de 
laatste tw intig  jaar aanzienlijke kwaliteits
verbeteringen opgetreden door:
1. verbetering van de staalproduktietech- 

nologie,
2. verbeterde kennis van de relatie tussen 

de microstructuur en de materiaal
eigenschappen,

3. verbeterde controle van de micro
structuur door meer kennis van de 
interactie tussen het toevoegen van le- 
geringselementen, de produktietech- 
niek en eventuele thermomechanische 
behandelingen.

Het grootste aandeel in het staalgebruik 
ten behoeve van maritieme constructies 
w ord t echter nog steeds geleverd door 
het ongelegeerde koolstofstaal met een 
rekgrens to t ca 340 N/mm2. Toch zijn er 
wel degelijk voorbeelden van toepassing 
van hoge rekgrensstalen in offshore en 
scheepsbouw: wat de laatste betreft vnl. in 
tankers, bulk- en ertscarriers, druklicha- 
men van onderzeeboten, etc.

Alle genoemde staalsoorten hebben ech
te r gemeen dat ze niet bestand zijn tegen 
zeewater. De vorm van aantasting is in 
principe vrij regelmatig, zij het dat er door 
plaatselijke inhomogeniteiten (metaal- zo
wel als milieuzijdig, bijv. onder aangroei) 
wel degelijk verschillen in aantastingsdiep- 
te kunnen optreden. In de praktijk wordt
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Fig. I Corrosiesnelheid van stalen damwanden als functie van de positie [ I I ] .

dan ook vaak een min o f meer putvormige 
aantasting gevonden.
De corrosiesnelheid is afhankelijk van vele 
factoren, als bijv. de toevoer van opgeloste 
zuurstof, de temperatuur en de stroom
snelheid. In fig. I is schematisch het verloop 
van de corrosie-snelheid van stalen pijlers 
als functie van de positie aangegeven [ I I ] .  
De maximale aantasting w ord t gevonden 
in de spatzone, o.a. als gevolg van het zich 
niet kunnen vormen van beschermende 
roestlagen en de maximale beschikbaar
heid van opgeloste zuurstof in het opspat
tende zeewater. D it is de zone die de 
grootst mogelijke zorg behoeft.
Boven water zal de corrosiebescherming 
berusten op de toepassing van deklagen; 
dit geldt eveneens voor de spat- en getij
denzones, waar echter extra eisen gesteld 
worden i.v.m. de vaak hoge stroomsnelhe
den met daardoor grotere kans op bescha
diging, alsmede de moeilijke bereikbaar
heid voor reparaties en onderhoud. Op 
kathodische bescherming kan in d it gebied 
niet worden vertrouwd aangezien deze 
hoogstens interm itterend werkzaam is. 
Waar het staal permanent in contact is met 
zeewater kom t kathodische bescherming

in aanmerking. Bij schepen en kustwerken 
zal kathodische bescherming vrijwel altijd 
gecombineerd worden met een verfsys- 
teem aangezien d it economischer is. Bij 
offshore constructies w ord t deze combi
natie lang niet altijd toegepast, als gevolg 
van het vaak geringe vertrouwen in de 
duurzaamheid en de kwaliteit van de coat- 
ing. Er is echter een trend om ook wat dit 
gedeelte betreft coatings toe te passen, 
teneinde de stroomvraag van de kathodi
sche bescherming te drukken. Na deze 
algemene inleiding zullen de aspecten wat 
betreft kathodische bescherming en dek
lagen apart besproken worden.

Kathodische bescherming
Zoals bekend verondersteld zijn er voor 
de uitvoering van kathodische bescher
ming twee verschillende systemen: met 
behulp van opofferingsanodes en door op
gedrukte stroom [12].
Als materiaal voor opofferingsanodes 
worden hoofdzakelijk toegepast [13-15]: 
-  zink (om de gevoeligheid voor interkris- 
tallijne corrosie bij hogere temperatuur te 
verkleinen dienen het Al-, het Cd- en het 
toelaatbare Fe-gehalte binnen nauwere

grenzen te worden gehouden dan volgens 
MIL Spec. A 1800 IH [ I 3] is aangegeven: de 
max. gebruikstemperatuur zal desalniette
min de 50 °C niet mogen overschrijden)
-  aluminium (met Zn en Hg)
-  aluminium (met Zn en In)
-  aluminium (met Zn en Sn).
Bij de keuze van het anodemateriaal spelen 
een rol (zie tabel I en [15]):
1. potentiaal tijdens gebruik -  ook bij ho

gere stroomafgifte en bij langer 
gebruik;

2. rendement;
3. gevoeligheid voor passivering bij lagere 

stroomafgifte -  vooral van belang voor 
toepassing in combinatie met gecoate 
oppervlakken en bij gebruik van anodes 
op Al-basis;

4. gevoeligheid voor interkristallijne cor
rosie.

Met name dient vermeld te worden dat de 
elektrochemische eigenschappen van 
opofferingsanodes temperatuur afhanke
lijk zijn. In het algemeen zullen de potenti
aal en het stroomrendement dalen bij ho
gere temperaturen. Bij dergelijke toepas
singen zal hier terdege rekening mee moe
ten worden gehouden.
In een opgedrukte stroominstallatie kun
nen de volgende compontenen worden 
onderscheiden:
1. voeding- en regelsysteem -  dank zij de 
toepassing van moderne schakelingen en 
elektronische componenten zijn de syste
men kleiner van afmetingen en vooral be
trouwbaarder geworden; ook de toepas
sing van zonne-energie als voedingsbron 
verdient vermelding [ 16].
2. hulpanodes -  als materialen voor hulp- 
anodes worden geplatineerd titaan, tantaal 
of niobium toegepast dan wel lood-zilver- 
legeringen al dan niet met toevoeging van 
platina. Belangrijk zijn in dit verband de 
mogelijke stroomafgifte, de levensduur en 
de eventuele gevoeligheid voor mechani
sche beschadiging;
3. referentie e lektrodes- in het algemeen 
worden de Ag/AgCI/zeewater elektrode 
o f zink toegepast;
4. bekabeling -  bij schepen dienen speciale 
voorzieningen voor doorvoer door de 
huid te worden toegepast; ook de plaats 
van doorvoer is belangrijk, via brandstof
tanks is bijv. verboden; bij de offshore is de 
betrouwbaarheid van de bekabeling en van 
de elektrische contactpunten een belang
rijk punt;
5. speciaal bij schepen geldt nog de mede- 
bescherming van het roer d.m.v. flexibele 
bekabeling en van de voortstuwer(s) 
d.m.v. een sleepringsysteem op de 
schroefas.

Opofferingsanodes hebben een beperkte 
levensduur en vergen dus een aanzienlijke 
hoeveelheid gewicht indien een langdurige 
bescherming zonder vervanging van de 
anodes w ord t gevraagd. Een verder nadeel 
is dat er een relatief g root aantal anodes

Tabel I: Anodepotentiaal tijdens stroomlevering, capaciteit en verbruiksnelheid van 
enkele legeringen voor opofferingsanodes -  omgevingstemperatuur [  14]

Legering milieu anode 
potentiaal 
(V Ag/AgCI)

capaciteit
(ah/kg)

verbruik
(kg/Ajaar)

Al-Zn-Hg zeewater 1,0 - 1,05 2600-2850 3,1 - 3,4
Al-Zn-ln zeewater 1,0 - 1,1 2300-2650 3 ,3 - 3.8
Al-Zn-ln mariene

sedimenten 0,95 - 1,05 1300-2300 3,8 - 6,7
Al-Zn-Sn zeewater 1,0 - 1,05 925-2600 3 ,4 - 9,5
Zn zeewater 0,95 - 1,03 760-780 1 1,2 - 1 1,5
Zn mariene

sedimenten 0,95 - 1,03 750-780 11,2 -1  1,7
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b. 'self-polishing' verf c. CuNi bekleding.

nodig is om een constructie in zijn geheet te 
beschermen tengevolge van het relatief 
kleine beschikbare potentiaalverschil. Het 
systeem is echter eenvoudig en betrouw
baar. Een opgedrukte stroom systeem 
vergt daarentegen minder onderhoud 
(anodes gaan lang mee), levert een gro ter 
potentiaalverschil zodat een anode een 
groter oppervlak kan beschermen en geeft 
eenvoudiger mogelijkheden voor controle 
van de goede werking van het systeem. Het 
systeem als zodanig is echter meer gecom
pliceerd en daardoor gevoeliger voor sto
ringen en vergt bij schepen een grotere 
investering. Vooral bij grotere offshore 
constructies zal het veel tijd kunnen kosten 
voordat het systeem operationeel is.
W at de offshore betreft worden in het 
Noordzee gebied de meeste installaties 
beschermd door middel van opofferings- 
anodes. Hieraan w ord t de voorkeur gege
ven boven de opgedrukte stroom metho
de wegens de grotere betrouwbaarheid 
van het eerstgenoemde systeem. Toch zou 
verdere vervolmaking van opgedrukte 
stroom systemen, die ook bij de vaak zwaar 
weer condities in de Noordzee betrouw
baar blijven functioneren, een belangrijke 
vooruitgang betekenen. Met name gezien 
de grote gewichts-, en dus ook kostenbe
sparingen, die mogelijk kunnen worden bij 
het gaan naar grotere diepte. O ok ziet men 
wel een combinatie van beide methodes -

de zgn. hybride systemen -  waarbij de 
voordelen van beide worden benut [17],

Bij kustwerken en schepen w ord t kathodi- 
sche bescherming altijd gecombineerd met 
een coating, hetgeen de stroomvraag ui
teraard aanzienlijk vermindert. De katho- 
dische bescherming dient hier vnl. om on
volkomenheden in en degradatie van de 
coating op te vangen. D it is vooral van 
belang voor schepen, waar eventuele cor
rosie van de scheepshuid de ruwheid doet 
toenemen met als gevolg een toename van 
het brandstofverbruik [18]. Zie ook fig. 2, 
ontleend aan [ 19]. Bij schepen speelt in d it 
verband natuurlijk ook de invloed van bio
logische aangroei waarvoor antifouling 
verfsystemen worden toegepast. Ook 
geldt voor kustwerken en schepen dat 
vaker met opgedrukte stroomsystemen 
w ord t gewerkt. De toepassing hiervan is 
dan vnl. gebaseerd op de volgende over
wegingen:
a. grotere flexib ilite it in de bescherming 
door stroom regeling-m et name voortdu
rende aanpassing van de beschermstroom 
aan de milieu- en de coatingcondities; bij 
schepen kan bovendien interferentie bij 
aanmeren aan kathodisch beschermde ka
den gemakkelijker worden voorkomen;
b. in het algemeen bij schepen waar lange
re perioden mogelijk worden tussen dok
beurten, o.a. door combinatie met kwalita

tie f betere antifoulingsystemen met lange
re levensduur;
c. voor grotere schepen zouden zoveel 
opofferingsanodes nodig zijn dat de stro- 
mingsweerstand in nadelige zin zou w or
den beïnvloed;
d. op grond van economische overwegin
gen, waarbij de hogere investering voor 
een opgedrukte stroominstallatie zich na 
een aantal jaren terug verdient door de 
geringere onderhoudskosten [20]. 
Achtereenvolgens zal nog aandacht w or
den geschonken aan het ontwerpen van 
k.b. installaties, met name wat betreft de 
volgende punten [21-28]:
a. beschermingscriteria,
b. berekeningsmethodiek.
c. controlemogelijkheden.
In de diverse richtlijnen dienaangaande 
w ord t als beschermingscriterium voor 
staal in contact met belucht zeewater bij 
offshore constructies algemeen een be- 
schermpotentiaal van —0,8 vo lt t.o.v. de 
Ag-AgCI-zeewater referentie elektrode 
gehanteerd. Voor staal in contact met een 
anaerobisch milieu, dat sulfaat reduceren
de bacteriën bevat w ord t de potentiaal 
wat verlaagd, to t -0 ,9  volt.
Voor de staalsoorten met een rekgrens die 
lager is dan 700 N /m 2 w ord t een negatieve 
begrenzing van de potentiaal bij — 1,05 volt 
aanbevolen. D it hangt samen met de moge
lijk nadelige invoed van k.b. op het corro- 
sievermoeiingsgedrag van staal in zeewa
ter. bij lage belasting werkt k.b. gunstig en 
verhoogt de vermoeiingsgrens, zodat hier
voor ongeveer dezelfde waarde als in lucht 
w ord t verkregen (fig. 3). Bij hogere belas
ting w ord t het effect van k.b. echter nega
tie f en kunnen hogere scheurgroeisnelhe- 
den optreden als bij de vrije corrosiepo- 
tentiaal (fig. 4) [29, 30], D it nadelige effect 
w ord t gro ter bij meer negatieve potenti
aal. Bij toepassing van hoge rekgrens staal 
dient aan dit aspect extra aandacht te wor
den geschonken: volgens de richtlijnen van 
Det norske Veritas [26] dienen dergelijke 
staalsoorten op gevoeligheid voor water
stofbrosheid te worden getest indien de 
beschermpotentiaal lager kan worden dan 
—0,9 vo lt t.o.v. Ag-AgCI-zeewater.

Een belangrijke stap is het berekenen van 
de hoeveelheid stroom die nodig is om een 
constructie op de gewenste potentiaal te 
brengen. In de eerste plaats zijn hiervoor 
richtwaarden voor de stroomdichtheid 
nodig voor een kaal — d.w.z. niet met een 
coating bedekt -  staaloppervlak. In tabel II 
zijn een aantal richtwaarden vermeld, zoals 
samengesteld door D et norske Veritas 
[26]. Zoals u it de tabel te zien is hangen de 
waarden sterk af van de lokatie van de 
constructie. Bij de aanvang van de kathodi- 
sche bescherming w ord t een hogere be
schermstroom gevraagd teneinde een zo 
snel mogelijke vorming van een bescher
mende laag kalk-produkten te stimuleren. 
Een grotere stroomdichtheid zal enerzijds
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Fig. 3 Invloed van de corrosie in zeewater en kachodische bescher- Fig. 4 Idem fig. 3 wat betreft de scheurgroeisnelheid [29], 
ming op de vermoeiingskromme van staal [29].

aanleiding geven to t dichtere neerslagen 
terwijl anderzijds door.de sneliefe polari
satie minder roest gevormd w ord t waar
door de hechting van de beschermende 
laag beter wordt.
Aan de vorming van beschermende kalk
achtige lagen is de laatste jaren veel onder
zoek gepleegd (bijv. [31-36]).
Verder is u it de tabel te zien dat zowel de 
begin- als de eindwaarden verhoogd zijn 
t.o.v. eerder uitgegeven richtlijnen. D it 
wordt veroorzaakt door de grotere aan
dacht voor snelle polarisatie in de beginpe
riode en ook, om wanneer door de ruwe 
weersomstandigheden beschadiging van 
de kalklaag is opgetreden, een snel herstel 
te bewerkstelligen. De stroomleverantie 
van een opofferingsanode w ord t berekend 
met behulp van de formule:

l(a) =  [E(c) -  E(a)] /  R =  A  E / R (a)
(O

waarin:
l(a) =  capaciteit anode stroom 
E(a) =  anode potentiaal (in werkende 

toestand)
E(c) =  beschermpotentiaal, i.c. —0,8 volt 

t.o.v. Ag/AgCI/zeewater 
R =  elektrische weerstand circuit 
R(a) =  anodeweerstand 
A E  =  verschil tussen anode- en be

schermpotentiaal.

De waarde van de anodeweerstand R(a) 
hangt af van de vorm en afmetingen van de 
anode en kan aan de literatuur worden 
ontleend (bijv. [ 14, 37, 38]). Voorwaarde is 
dat gedurende de gehele gewenste be- 
schermingsduur de totale stroomvraag van 
de constructie kleiner is dan de totaal door 
de anodes te leveren stroom. Bovendien 
moet de beschermstroom zodanig over de 
constructie zijn verdeeld dat alle delen het 
gewenste potentiaalniveau bereiken.

Vooral wat betreft d it laatste aspect zijn er 
de laatste jaren’ grote vorderingen ge
boekt dankzij de ontwikkeling van compu
terprogramma's. Met behulp hiervan kun
nen de potentiaal- en stroomverdeling 
over een constructie worden berekend, 
ook voor de delen met een meer ingewik
kelde vormgeving ( ’computer-modelling’) 
[39-43], De invloed van de vorming van 
beschermende kalklagen en van andere 
mogelijke factoren kan in dergelijke reken
programma’s worden verdisconteerd. De 
rekenprogramma’s zijn gebasseerd op toe
passing van de eindige elementen -  de 
eindige d iffe ren tie s -o f de randelementen 
methode.
Zoals uit tabel II te zien is, heeft Det norske 
Veritas de gemiddelde stroomvraag daar
entegen juist verlaagd. D it is gedaan op 
grond van ervaring en praktijkmetingen. 
Deze gemiddelde waarden worden ge
bruikt om de hoeveelheid anodemateriaal 
uit te rekenen die nodig is voor de bescher
ming gedurende de gewenste periode. 
Voor dergelijke metingen w ord t een fo r
mule gebruikt die gebaseerd is op de wet 
van Faraday:

T  =  [W.U.C.J/I (g) (2)

waarin
T =  levensduur anode
W  =  netto gewicht anodemateriaal
U =  rendementsfactor anode, d.w.z.

de hoeveelheid verbruikt ano
demateriaal wanneer het restant 
niet meer de gewenste stroom 
kan leveren (0,75 - 0,95, afh. 
vorm anode (14)

C =  capaciteit van de anode
I (g) =  gemiddelde anodestroom.
Met diverse correcties dient rekening te 
worden gehouden:
I . het potentiaalverschil A  E uit de formu
le I dient in gebieden met een ingewikkel-

Tabel II: Richtlijnen van D et norske Veritas voor de minimum waarden van de bescherm 
stroomdichtheid voor onbedekt staal [26].

Gebied Stroomdichtheid (mA/m2) 
begin gemid. eind

waarde waarde

Noordzee (N van 62° NB) 250-300 _ _
Noordzee (57-62° NB) 180(160) 90(120) 120(100)
Noordzee (Z van 57° NB) 150 ( 130) 90(100) 100 (90)
Arabische golf 130(120) 70 (90) 90 (80)
India 130(120) 70 (90) 90 (80)
Australië 130(120) 70 (90) 90 (80)
Brazilië 130(120) 70 (90) 90 (80)
W-Afrika 130(120) 70 (90) 90 (80)
Golf van Mexico 1 10(100) 60 (80) 80 (70)
Indonesië 110(100) 60 (80) 80 (70)
Ingegraven pijpleidingen 50 (50) 40 (40) 40 (30)
Modder op zeebodem 25 (25) 20 (20) 15(15)

De getallen tussen haakjes zijn de overeenkomstige in 1981 door DnV uitgegeven 
richtlijnen.
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Fig. 5 Meetcel voor polarisatiemetingen aan kathodisch be
schermde oppervlakken o f opofferingsanodes [43],
R =  referentie elektrode, H  =  hulpelektrode.

Fig. 6 Sensor, bestaande uit twee roterende referentie elektrode: 
Ri en R2, voor meting van de elektrische veldsterkte en stroom  
dichtheid aan kathodisch beschermde oppervlakken oi 
opofferingsanodes [43], I en 2 geven het verloop van de iso 
potentiaal lijnen rondom een anode aan.

de geometrie en ongecoat staal met 30 a 80 
mV te worden verlaagd als gevolg van een 
kathodische spanningsval in voor de 
stroom moeilijk toegankelijke gebieden;
2. de anode weerstanden gelden alleen 
voor enkelvoudige, goed van elkaar ge
scheiden opgestelde anodes. Bij dicht bij 
elkaar gelegen anodes kan interferentie 
optreden met als gevolg dat de individuele 
anodeweerstand toeneemt [38]. De eer
der vermelde computer-berekeningen 
zijn ook uitermate geschikt om dergelijke 
effecten te berekenen;
3. het bovenstaande geldt steeds voor 
kaal staal. Indien een coating w o rd t aange
bracht kan de stroomvraag aanzienlijk 
worden beperkt. Er bestaat echter nog 
grote onzekerheid betreffende de 
stroomvraag bij langere levensduur. Deze 
is zeer afhankelijk van resp. de voorbehan
deling van het staal oppervlak, de applicatie 
en de kwaliteit van de coating alsmede de

Tabel III: D oo r D et norske Veritas aanbe
volen correctiefactoren voor berekening 
van de beschermstroom bij aanwezigheid 
van een verflaag (laagdikte kleiner I mm) 
[26 ]

Levensduur
(jaar)

correctie
factoren (%) 
begin gemiddeld eind

10 2 7 10
20 2 15 30
30 2 25 60
40 2 40 90

eventueel opgetreden beschadigingen. 
Veritas heeft correctiefactoren gepubli
ceerd die in d it verband gebruikt kunnen 
worden om de stroomvraag in dergetijke 
gevallen te schatten (zie tabel III en [26]). 
Ook wat betreft de controle of, en hoe 
effectief, kathodische bescherming w erkt 
(monitoring) is er grote vooruitgang ge
boekt. In het ko rt worden hiervoor toege
past [24, 43-45]:
a. potentiaalmetingen -  in feite alleen zin
vol indien systematisch opgezet en uitge
voerd, zodat polarisatie effecten, bescha
diging van kalklagen door stormen, etc., 
kunnen worden waargenomen. De me
thode w ord t veel toegepast bij het moni
toren van pijpleidingen [46];
b. polarisatiemetingen -  hiertoe zijn spe
ciale meetcellen ontw ikkeld (fig. 5), voor
zien van een hulp- en een referentie elek
trode. De meetcel kan op de te meten 
positie van de constructie (of eventueel 
een opofferingsanode) worden geplaatst 
nadat de potentiaal op deze positie geme
ten is. Vervolgens w ord t er zoveel stroom 
door hulpelektrode en meetplaats ge
stuurd dat dezelfde potentiaal als de eer
der gevonden waarde bereikt w ordt. De
ze stroom is dan de beschermstroom op de 
gemeten positie (hetzij die op de construc
tie terecht komt, hetzij die door de opoffe
ringsanode geleverd w ordt). O ok andere 
elektrochemische technieken, bijv. meting 
van de polarisatieweerstand, kunnen op 
deze manier lokaal aan een constructie 
worden uitgevoerd;
c. meting van de elektrische veldsterkte in 
de oplossing op een gegeven afstand van

constructie o f anode; via deze manier kun
nen stroomdichtheden in de oplossing be
rekend worden welke herleid kunnen 
worden to t stroomdichtheden aan het op
pervlak van de constructie o f de anode. 
Vooral in combinatie met het eerder ge
noemde computer modelling’ kan op deze 
manier een vrij reëel beeld van de effectivi
te it van de kathodische bescherming w or
den verkregen. Voor d ittype  metingen zijn
o.a. roterende meetelektrodes ontw ik
keld (fig. 6). In fig. 7 is een voorbeeld van 
dergelijke metingen en de vergelijking 
hiervan met berekeningen weergegeven. 
Bij praktijkmetingen aan offshore con
structies met de onder b en c genoemde 
methodes is gebleken dat er een in het 
algemeen goede overeenstemming be
staat tussen de door de anodes geleverde 
en de door de constructie geconsumeerde 
stroom.
Voorts bleken de kleinere constructies 
met een meer eenvoudige geometrie uit
eindelijk beschermstromen kleiner dan ca 
50 mA/m2 te vergen, te rw ijl d it voor gro
tere constructies met een ingewikkelde 
geometrie duidelijk hoger lag, in de orde 
van 70-80 mA/m2. D it verschil w ord t toe 
geschreven aan de minder snelle en effi 
ciënte polarisatie van de grotere construc 
ties door een minder goede stroomverde 
ling tengevolge van schaduweffecten, in' 
terferentie van anodes, etc. [43],

Deklagen
In d it verband gaat de keuze vooral tussen 
verfsystemen, metallieke deklagen, rubber 
(neopreen), asfalt (bitumen) en kunststof
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Fig. 7 Gemeten en berekende waarden van de elektrische veldsterkte bij een ringvormige 
opofferingsanode rondom een pijp met een diameter 90 cm -  toepassing van de in fig. 6 
getoonde sensor [43]. De berekende curve is gebaseerd op een stroomsterkte van 484 
mA en een specifieke weerstand van zeewater resp. modder van 28 resp. 80 ohmcm.

fen of eventueel combinaties hiervan. Voor 
pijpleidingen w ord t ook wel een beton 
ontmanteling gekozen [47]. Uiteraard spe
len de kosten (coating, voorbehandeling en 
applicatie) en de gewenste beschermings- 
duur een belangrijke rol. Behalve de initiele 
kosten gaat het hierbij ook om de kosten 
van onderhoud en eventuele reparatie. 
Vooral bij constructies waar moeilijk bij te 
komen is en/of waar de weersomstandig
heden zodanig zijn dat slechts een beperkt 
aantal dagen gewerkt kan worden, kunnen 
de onderhoudskosten enorm oplopen 
[48].
In^alle gevallen zijn echter de juiste keuze 
van het beschermingsysteem, de voorbe
handeling, voorafgaande aan de eigenlijke

Tabel IV: Diverse mogelijkheden voor
verfsystemen in de spatzone [48 ]
1. 50 pm  epoxy primer +  3 lagen epoxy 

teer met isocyanaat harder -  totale 
laagdikte 600 /tm.

2. met glasschilfers gepigmenteerde 
epoxy -  laagdikte 1500 jxm.

3. th ixotrope epoxy coating met hoog 
vaste stof gehalte -  laagdikte to t 3000 
p. m.

4. 100/zmzinkrijke epoxy +  300/am epoxy 
(in beide gevallen met isocyanaat 
harder).

5. 50 pirn zinkrijke epoxy +  250 fim  epoxy 
(in beide gevallen met polyamide 
harder).

6. loodmenie/epoxy +  loodmenie/ijzerme- 
nie/epoxy (in beide gevallen met polya
mide harder) -  totale laagdikte 300 /xm.

applicatie, en de applicatie zelf essentieel 
voor de uiteindelijke kwalite it van het dek- 
laag-systeem en dus ook voor de kwaliteit 
van de bescherming. Iedere stap in het 
proces dient hierbij duidelijk gespecifi
ceerd en door kwaliteitscontrole gewaar
borgd te zijn.

Verfsystemen
Bij de keuze van een verfsysteem zijn de 
verlangde duur van de protectie, de voor
behandeling, de vereiste condities tijdens 
de applicatie, alsmede de reparatiemoge
lijkheden van groot belang. De duurzaam
heid van de protectie is sterk afhankelijk 
van factoren als hechting, weerstand tegen 
abrasie en erosie en de bestendigheid te 
gen zeewater [49],
Vanuit de verfindustrie w ord t er grote 
aandacht aangeschonken aan de volgende 
punten:
1. de ontwikkeling van kwalitatief goede 
verfsystemen die onder ongunstige om
standigheden kunnen worden aange
bracht, eventueel op een natte o f vochtige 
ondergrond; bij voorkeur zal het hierbij 
gaan om oplosmiddelvrije verfsystemen of 
systemen op waterbasis; ook w ord t naar
stig gezocht naar vervanging van milieu 
onvriendelijke componenten;
2. de ontwikkeling van voorbehandelings- 
methodes waarbij het staal tijdens en na de 
voorbehandeling een tijdelijke corrosiebe- 
scherming krijgt; de volgende methodes 
zijn bekend:
a. het nastralen met inhibitoren -  tijdens 
het stralen van het staaloppervlak w ord t 
een waterige oplossing van een inhibitor

gedoseerd die een tijdelijke bescherming 
biedt; de inhibitorlaag mag de hechting van 
het verfsysteem niet nadelig beïnvloeden 
[50];
b. stralen met een met zink bedekt straal- 
middel waardoor het staal met een dun 
laagje zink bedekt w ord t dat kathodisch 
beschermend werkt. Deze methode kan 
ook onder water toegepast worden 
('Blastcoat/
Wetcoact' proces) [51, 52],
c. injectie van verf in de stroom van het 
straalmiddel, waardoor het staal meteen 
met een laagje verf w ord t bedekt (’G ritko- 
te ’ proces) [53],
Anderzijds w ord t er aandacht geschonken 
aan de toelaatbare condities van het te 
schilderen oppervlak wat betreft nog aan
wezige zoutdeeltjes [54],
W at nu de toegepaste en toepasbare verf
systemen betreft zal het inmiddels duide
lijk geworden zijn dat een en ander zeer 
afhankelijk is van de bereikbaarheid en on
derhoudbaarheid van de constructie. An
derzijds zal de verwachte belasting van het 
systeem, zowel chemisch als mechanisch, 
een belangrijk criterium zijn bij de keuze. 
Zo  worden -  als er sprake is van coatings -  
bij het onderwatergedeelte van offshore 
constructies vrijwel uitsluitend hoogwaar
dige verfsystemen op epoxy basis toege
past, d it echter vooral om de dimensione- 
ring van het k.b. systeem te beperken (zie 
tabel III). Als voorbeeld kon door de toe
passing van een koolteer-epoxy coating bij 
een platform van Norsk Hydro het ge
wicht van de opofferingsanodes van 1400 
to t 675 ton worden teruggebracht [55], 
De aanbevolen laagdikte kan variëren van 
300 to t 400 pm.
Bij schepen w ord t eveneens koolteer- 
epoxy toegepast, naast systemen op basis 
van chloorrubber o f vinyl. De na te streven 
laagdikte is 200-300 pm, te bereiken in 2 of 
3 lagen. Over d it systeem heen w ord t dan

Tabel V: Diverse mogelijkheden voor be
schermende lagen in de spatzone [48, 58]
1. op rubber basis -  butyl, polychloro- 
preen, neopreen, etc.
applicatie bijv. als:
wikkelband (met lijmlaag en overlap) 
vel (gelaste naden) 
krimpmanchetten 
met de kwast o f roller
2. kunststoffen PVC, polyethyleen, poly- 
propyleen, epoxy, polyurethaan, etc. 
applicatie idem boven, eventueel ook
d.m.v. opspuiten o f laten uitharden in 
vorm.
3. metallieke lagen ( ’cladding’) 
monel voor ’hot risers’
CuNilOFe o f monel voor poten 
applicatie:
als dunne plaat met bouten/schroeven 
(voor pieren, damwanden, etc.) 
als plaat met dikte g ro ter dan 3 mm met 
gelaste naden en liefst geïsoleerd van de 
constructie (offshore).
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de anti-fouling laag aangebracht, waarbij er 
tussen deze lagen geen nadelige interactie 
mag optreden. De verfsystemen die in 
combinatie met kathodische bescherming 
worden toegepast mogen niet verzeep- 
baar zijn. Speciale aandacht dient te w or
den geschonken aan uitstekende delen, 
zoals bijv. bij schepen stabilisatievinnen, 
schroefashouders en het roer. Gezien de 
hoge watersnelheden die op dergelijke 
posities kunnen optreden w ord t hier over 
het algemeen een grotere laagdikte toege
past. Het verfsysteem kan bovendien nog 
versterkt worden met glasschilfers o f een 
dergelijk materiaal.
Voor kaden, pieren, sluisdeuren, etc., be
staan er diverse verfsystemen. Voor een 
goede kwalite it wederom koolteer- 
epoxy, soms nog gecombineerd met 
chloorrubber als bovenlaag. Ten aanzien 
van de toepassing van zink- o f aluminium 
houdende primers zijn de meningen ver
deeld; in ieder geval mag de hechting van 
het verfsysteem hier niet onder lijden [56]. 
In d it verband is het raadzaam om bij de 
applicatie van meerdere lagen zich bij één 
verffabrikant te houden, aangezien deze 
zelf zat zorgen voor een zodanige samen
stelling van de diverse lagen dat de onder
linge hechting optimaal is.
O ok w ord t wel aanbevolen de shopprimer 
te verwijderen, met name bij grotere off
shore constructies. Deze mening is geba
seerd op de ervaring dat shopprimers u it
eindelijk een nadelige invloed hebben op 
de uiteindelijk gewenste bescherming (op- 
pervlakteprofiel niet optimaal, lage sterkte 
door hoog pigment gehalte, bevatten soms 
in water oplosbare pigmenten, soms geba
seerd op afwijkende typen bindmiddelen, 
verouderde shopprimers verontreinigd 
door roest, zouten, etc.). Verwijderen van 
de shopprimer door stralen to t SIS-SA V / i  
w ord t dan noodzakelijk geacht om voor 
het verfsysteem optimaal beschermende 
eigenschappen te verkrijgen [57].

In de getijden- en vooral de spatzone w o r
den de hoogste eisen gesteld. Bij verfsyste
men w ord t hier geprobeerd aan te vol
doen door nog grotere laagdikten toe te 
passen dan wel een wapening in te bouwen 
in de vorm van bijv. glasvezels, mica o f 
kwartspoeder (tabel IV). Er zijn echter ook 
alternatieve mogelijkheden voor dekla
gen, die dan hetzij over, hetzij in de plaats 
van de verflaag zullen worden aangebracht, 
zie ook tabel V [48, 58].
Boven de spatzone w o rd t men wat minder 
beperkt in de keuze van het verfsysteem: in 
het algemeen w o rd t als onderlaag een 
zinkhoudende primer toegepast, met 
daaroverheen aangepaste verflagen op 
epoxy, chloorrubber, vinyl o f polyure- 
thaan basis. De te bereiken laagdikten zijn 
200-250 jxm (zie tabel VI).
Voor kustinstallaties en schepen geldt in 
principe hetzelfde als voor de offshore 
[59], zij het dat door de gemakkelijker

Tabel VI. Diverse verfsystemen voor bo
ven de spatzone [48]
1. 75 anorganisch zinksilicaat +  hecht- 

laag +  een systeem op basis van vinyl, 
polyurethaan/acryl o f chloorrubber -  
totale laagdikte 275-340 jxm.

2. zinkrijke epoxy +  ’high-build’ epoxy (in 
beide gevallen met polyamide harder) — 
totale laagdikte 300 /xm.

3. 125 jLtm epoxy/isocyanaat harder +  on
der invloed van vocht uithardende poly- 
urethaan -  totale laagdikte 162 /urn.

4. sneldrogende urethaan/alkyd/menie +  
verf op basis van houtolie/fenol, gepig- 
menteerd met ijzerglimmer -  totale 
laagdikte 250 /xm.

5. primer met inhibitor op basis van dro
gende olie +  chloor rubber systeem -  
totale laagdikte 250 /xm.

bereikbaarheid minder stringente eisen 
worden gesteld.

Metallieke deklagen
Als zodanig zijn al gedurende langere tijd  
zink, aluminium en legeringen van deze 
elementen bekend [60]. Er is echter de 
laatste jaren een verhoogde interesse in 
aluminium lagen. Het gaat hierbij o.a. om 
vlamgespoten deklagen die zowel op het 
onder als het boven water gedeelte van 
constructies toegepast worden. Een voor
beeld hiervan is bij het Hutton veld, waar 
een zgn. tension -leg construction werd 
toegepast.
Het staal, dat deels van het hoge rekgrens 
type was, werd beschermd door opgespo
ten aluminium met een laagdikte van 200 
jum [6 1,62]. Teneinde een goede kwaliteit 
coating met een gewenste levensduur van 
20 jaar te verkrijgen werden de verschil
lende stappen in het proces nauwgezet 
gecontroleerd.
D it zijn achtereenvolgens:
1. ontvetting;
2. stralen oppervlak met A l20 3 to t  blank

metaal met een ruwheid tussen 75 en 
115 /xm;

3. het werkstuk voorverwarmen to t min. 
27 °C ;

4. vlamspuiten met 99,5% zuiver Al -  
zoveel mogelijk met behulp van geauto
matiseerde apparatuur om een zo ho
mogeen mogelijke laag te verkrijgen; 
om blaarvorming te voorkomen mag de 
laagdikte een waarde van 230 /xm niet 
overschrijden;

5. afwerken met een sealer, bestaande uit 
een laag etsprimer op zinkchromaat 
basis en twee lagen vinyl copolymeer.

Hoewel aluminium evenals zink onedel 
t.o.v. staal is, b lijft de kathodisch bescher
mende werking op beschadigde plaatsen 
achter bij die van zink [62]. Een en ander is 
echter zeer afhankelijk van de kwaliteit van 
de aluminium deklaag wat betreft hechting, 
porositeit, etc.
Een alternatieve mogelijkheid waaraan on
derzoek w ord t gedaan is het met een 
aluminium laag bedekte staal kathodisch te 
beschermen. D it zou dan een zeer lange 
levensduur garanderen bij een relatief lage 
beschermstroom. Het aluminium heeft van 
zichzelf reeds een lage potentiaal van ca. 
—900 mV SCE en behoeft dus maar weinig 
in potentiaal verlaagd te worden (zie fig. 7). 
Met dergelijke lage stroomdichtheden van 
5-15 mA/m2 zouden constructies katho
disch beschermd kunnen worden met 
slechts 10 -15% van het gewicht aan opof- 
feringsanodes, vergeleken met niet gecoat 
staal [63].
Voorbeelden van toepassing boven water 
zijn ook te vinden bij de Britse en Am eri
kaanse marine. Bij de laatste bijvoorbeeld 
zijn uitstekende resultaten verkregen met 
opgespoten aluminium lagen, die afgedekt 
worden met een verfsysteem op vinyl ba
sis. De lagen kunnen met relatief eenvoudi
ge middelen plaatselijk aangebracht en zo
nodig bijgewerkt worden door daartoe 
geïnstrueerde bemanningsleden [64, 65]. 
Aparte vermelding verdient de toepassing

Fig. 8 Stroomvraag voor A len  A  IMg deklagen, die door zink kathodisch zijn gepolariseerd 
to t ca. 1020 m V t.o.v. de verz. kalomel elektrode [63].
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van staal beschermd door monel en CuNi- 
lOFe-ptaat. Deze toepassing w ord t vnl. in 
de offshore gevonden in de spat- en getij
denzone, bijv. van hot riser leidingen. In de 
offshore w erkt men met plaatdiktes van 3- 
4 mm; bij kustwerken, waar deze methode 
ook wel w ord t gebruikt, is de dikte i.h.a. 
aanzienlijk minder. Bij monel kan de aan
groei nog wel een probleem zijn, bij CuNi- 
I OFe is d it niet het geval, mits het materiaal 
niet kathodisch w ord t meebeschermd [48, 
66]. Dergelijke claddings worden ook 
overwogen voor schepen, en dan vooral 
om het ruw worden van de huid te verm ij
den, zie fig. 2c [67]. Na het succes van een 
aantal visserschepen, waarvan de romp ge
heel van CuNilOFe was vervaardigd is er 
op uitgebreide schaal theoretisch en expe
rimenteel onderzoek gedaan. Momenteel 
lopen er praktijkproeven, waarbij op de 
romp van een tanker platen CuNi lOFe op 
verschillende wijze zijn bevestigd (oplas
sen aan de plaatranden, al dan niet gecom
bineerd meteen lijm- o f sealingsysteem en 
eventueel nog extra puntlassen over het 
oppervlak van de platen). Er zijn kostenbe
rekeningen gepubliceerd om aan te tonen 
dat de extra kosten van het aanbrengen van 
een cladding voor verschillende typen 
schepen — een roll on/roll off type met 
middelmatige snelheid en een langzame 
olietanker -  opwegen tegen het periodiek 
opbrengen van een anti-fouling systeem. 
Voor deze vergelijking zijn een conventio
neel en een eroderend (’self-polishing’) 
anti-fouling systeem gebruikt [19].
Zowel de berekeningen als de to t nu toe 
opgedane praktijkervaring tonen aan dat 
deze methode zeer wel mogelijkheden 
biedt. Problemen zijn nog de ontwikkeling 
en evaluatie van betrouwbare non-de- 
structieve inspectiemethodes voor met 
CuNi beklede rompen en de mogelijke 
invloed van locale beschadiging van de clad
ding, vooral bij schepen met een relatief 
dunnen scheepswand.

A L U M IN IU M  EN  
A L U M IN IU M  LEG E R IN G EN
Aluminium heeft gunstige corrosie-eigen- 
schappen, ook onder maritieme condities, 
hetgeen te danken is aan de vorming van 
een beschermende laag Al-oxide op het 
materiaal. De mechanische sterkte van A l is 
echter gering en er zijn derhalve een reeks 
Al-legeringen ontwikkeld om in d it manco 
te voorzien. De legeringen hebben echter 
over het algemeen een geringere corrosie- 
bestandheid dan het zuivere AL 
De legeringen zijn te verdelen in enige 
groepen. Ten eerste in kneed-, giet- en 
sinterlegeringen.
De kneedlegeringen zijn nog verder onder 
te verdelen in:
a. legeringen die geen precipitatieharding 
geven; deze bevatten 2-5,5% Mg met 
eventueel wat Mn;
b. legeringen die precipitatieharding kun
nen geven om de gewenste grote sterkte

te verkrijgen; deze typen bevatten 0,5- 
1,5% Mg, 0,4-1,3% Si, en eventueel nog 
wat Mn o f Cr (voor maritieme toepassin
gen de 6xxx-serie).
De gietlegeringen bevatten 3-1 1% Mg of 
3-13% Si of een combinatie daarvan (bijv. 
AISi7Mgl), te rw ijl aan de Mg-houdende 
typen ook wel Mn w ord t toegevoegd. 
Voor de scheepsbouw zijn plaat, smeed- 
stukken en getrokken profiel vereist en 
hiervoor worden overwegend de volgen
de niet-precipitatie hardende kneedlege
ringen gebruikt [68,69]:

dat d it wel te verwaarlozen is. Lokale aan
tasting, vooral in de vorm van het optreden 
van putten, kom t echter meer voor. De 
gebruikelijke AIMg en AISi legeringen zijn 
hier echter minder gevoelig voor. Wel 
dient in d it verband gewaarschuwd te w o r
den voor de aanwezigheid van koper of 
koperlegeringen: de uit d it materiaal af
komstige koper-ionen zullen weer op het 
aluminium kunnen neerslaan waardoor 
putten ontstaan.
Een aantal Al-legeringen, waaronder de 
precipitatie hardende Al-Zn-Mg typen en

BS-1470-75 AA-typering Samenstelling toepassing

N8 5083-H32I AIMg4
5 086-H I16 
5 086 -H I11

AIMg 3,5-4,5 rompplaten
profielen

N5 5154 AIMg 3,5
N4 5052-H32 AIMg 2,5 rompplaten

kleinere
schepen

5 4 5 6 -H I16 AIMg 4,7-5,5 dekhuizen

Behalve de bovengenoemde legeringen 
worden voor smeedstukken en getrokken 
profielen ook wel de precipitatie hardende 
typen 6061-T6 (BS H20-AIMgSiCu0,1 ) en 
6063-T6 (BS H9-AIMgSi) gebruikt.
Om de gunstige mechanische eigenschap
pen van Al-legeringen te combineren met 
de goede corrosiebestandheid van alumini
um w ord t de legering wel gebruikt in ge- 
cladde toestand (Alclad).
W at het corrosiegedrag in maritieme con
dities betreft worden voor de algemene 
aantasting onder normale omstandigheden 
zodanig lage aantastingssnelheden gevon
den (bijv. <  2 /zm/jr in stilstaand zeewater)

de niet-precipitatie hardende AIMg lege
ringen met meer dan 3% Mg zijn in principe 
gevoelig voor interkristallijne corrosie. 
D it als gevolg van lokale potentiaalverschil
len tussen uitscheidingen op microschaal 
en de omliggende matrix. De chemische 
samenstelling en hoeveelheid van de u it
scheidingen worden in belangrijke mate 
door de microstructuur en uiteindelijk 
door de warmtebehandeling bepaald (bijv. 
is bij AA  5456 de H32I modificatie wat 
gevoeliger voor d it type corrosie dan 
H l 16). Gevoeligheid voor spanningscor- 
rosie w ord t alleen gevonden bij de legerin
gen met hogere mechanische sterkte. De

Fig. 9 Voorbeeld van boutverbinding tussen staal en aluminium [68]:
a. bout, m oer en ring moeten galvanisch verenigbaar zijn met staal;
b. aangrenzende aluminium en staal oppervlakken behandelen met loodvrije zinkchro- 
maat primer;
c. 2 lagen butyl rubber afdichtmiddel aanbrengen; eerste laag moet uitgehard zijn 
voordat de tweede laag w ord t aangebracht;
d. overmaat afdichtmiddel gebruiken om naad tussen aluminium en staal af te dekken.

CTT)
-bout

k x x x x x x x S

staal

^ is o la t ie  
/ / A t

n eo p re en  of nylon bus & sluit r ing
m e t a l e n  s lu i t r in g
moer
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Fig. IO Aluminium-legering staal verbinding via explosief gelast tussenstuk (A l op staal en 
AIMg op A l) [70]. De lassen en omgeving daarvan worden goed van de atmosfeer 
afgeschermd m et een deklaag systeem.

ondergane warmtebehandeling en defor
matie kunnen een grote invloed hebben op 
de mate van gevoeligheid. De scheurvor
ming is altijd interkristallijn. Vooral de Al- 
Cu legeringen kunnen gevoelig zijn voor 
exfoliatie, waarbij het materiaal in dunne 
laagjes in de extrusie-richting w ord t aan
getast. Het geven van een geschikte warm
tebehandeling kan het materiaal minder 
gevoelig maken.
Een vorm van corrosie waar wel altijd 
aandacht aan geschonken moet worden is 
de contactcorrosie. Aluminium en ook de 
hiervan afgeleide legeringen zijn onedel en 
zullen derhalve bij contact met meer edele 
metalen versneld in oplossing gaan. Vooral 
bij de toepassing van verbindingsmiddelen 
als klinknagels, schroeven en moeren kun
nen hierdoor problemen ontstaan. Men 
dient dan bij voorkeur metalen te gebrui
ken die in de galvanische reeks dicht bij 
aluminium staan, bijv. verzinkte stalen bou
ten. In een maritieme atmosfeer kan roest
vast staal hier ook voor gebruikt worden. 
In andere gevallen zal men een deugdelijke 
elektrische isolatie tussen het aluminium 
en het verbindingsmiddel dienen aan te 
brengen (fig. 9). Tevens dient spleetvor- 
ming te worden voorkomen. In d it verband 
w ord t aan lasverbindingen vaak de voor
keur gegeven. Voor bijv. de montage van 
een dekhuis van Al-legering op een stalen 
dek is er een systeem ontwikkeld op basis 
van een explosief gelaste verbindingstrip 
tussen het staal en de aluminiumlegering, 
bestaande u it resp. lagen staal/aluminium 
en/of aluminiumlegering (fig. 10) [68, 70, 
71].
Indien nodig kunnen voor aluminium en de 
hiervan afgeleide legeringen als aanvullen
de methode voor corrosiebescherming 
deklagen en kathodische bescherming toe
gepast worden.
Als voorbeeld van een metallieke deklaag is 
het Alclad aluminium reeds genoemd. Ver
der is het anodiseren, gevolgd door sealen, 
van Al en hiervan afgeleide legeringen een 
bekende mogelijkheid, zij het dat deze 
behandeling meestal beperkt blijft to t 
voorwerpen van kleinere afmetingen. 
Bovendien geldt dat de anodiseerlaag in
tact moet blijven, zodat mechanische be
schadiging dient te worden vermeden. De 
bestandheid tegen putcorrosie neemt 
door het anodiseren niet noemenswaardig 
toe: het aantal putten neemt wel af, maar 
de diepte w ord t gemiddeld groter. De 
beste resultaten worden verkregen met 
dikkere anodiseerlagen, verkregen op zui
ver aluminium. Conversielagen, verkregen 
door chromateren, worden eveneens toe
gepast.
Hetzelfde geldt voor verfsystemen, waar
bij uiteraard gelet dient te worden op een 
goede hechting op het metaaloppervlak. 
Het kan nodig zijn speciale hechtprimers 
toe te passen. Over het algemeen zal bo
ven water de functie van het verfsysteem 
meer decoratief o f anderszins gericht zijn
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dan specifiek corrosiewerend. Onder wa
te r zal op schepen toch altijd een anti- 
fouling systeem worden aangebracht. 
Hierbij zijn kwik- en koperhoudende sys
temen duidelijk uit den boze: ook wanneer 
er een isolerende laag w ord t aangebracht 
tussen het metaal en het anti-fouling sys
teem zal, bij het optreden van de welhaast 
onvermijdelijke beschadigingen, aan de 
schadelijke inwerking van koper- en o f 
kwikionen niet kunnen worden ontkomen. 
Kathodische bescherming kan met succes 
worden toegepast en dient vooral om de 
schadelijke gevolgen van put- en contact
corrosie te voorkomen [72, 73]. W at be
tre ft het niveau van de beschermpotentiaal 
w ordt in de Amerikaanse NACE aanbeve
ling RP-01 -69 [74] gesproken van een ver
schuiving van 150 mV in kathodische rich
ting, waarbij deze niet negatiever mag 
worden dan -1,15 vo lt t.o.v. de Ag-AgCI/ 
zeewater referentie elektrode. Deze laat
ste restrictie is ingegeven door het gevaar 
van plaatselijke alkalisering (pH-verho- 
ging) bij overbescherming (fig. 11). Er zijn 
echter aanwijzingen dat genoemde grens 
wat aan de conservatieve kant is [75-77]. In 
de praktijk worden zowel opgedrukte 
stroomsystemen als opofferingsanodes ge
bruikt. De opgedrukte stroomsystemen 
dienen beveiligd te zijn tegen overbe
scherming. Om dezelfde reden worden 
voor opofferingsanodes bij voorkeur zink 
o f aluminium gebruikt.
Magnesium kan in principe ook worden 
toegepast, maar vergt dan extra voorzie
ningen in de vorm van een isolerend schild 
in de omgeving van de anodes en/of be
heersing van de anodestroom door middel 
van regelweerstanden. Overigens gelden

voor zowel het voor en tegen als voor de 
technische merites van de methodes voor 
kathodische bescherming hetzelfde als wat 
reeds in het vorige hoofdstuk werd opge
merkt.

B E T O N
Beton is een interessant materiaal voor 
maritieme constructies, maar kent een 
aantal beperkingen [78].
Voor het aan de orde zijnde toepassingsge
bied zijn alleen de corrosie-aspecten van 
gewapend beton en voorgespannen beton 
van belang [79, 80]. Problemen kunnen 
optreden indien het staal in het beton gaat 
corroderen, met als gevolg dat de corro- 
sieprodukten door hun gro ter volume het 
beton wegdrukken. Het staal is dan plaat
selijk niet meer door het beton beschermd 
en zal des te sneller worden aangetast door 
de inwerking van vocht, zuurstof en chlo
riden.
Norm aliter zal de pH in beton een waarde 
krijgen van 12,5 als gevolg van de vorming 
van Ca(OH)2 kristallen. Bij deze hoge pH 
zal staal zich passief o f immuun gedragen, 
afhankelijk van de potentiaal, en corrosie 
van het staal zal niet optreden. Deze gun
stige situatie kan worden teniet gedaan 
wanneer de pH in het beton w ord t ver
laagd. H iervoor zijn twee mechanismen 
mogelijk: karbonatatie en de indringing van 
chloriden.
Karbonatatie is de inwerking van koolzuur 
u it de atmosfeer, waarbij het Ca(OH)2 
omgezet w ord t in CaCOj, hetgeen ge
paard gaat met een verlaging van de pH. Bij 
volledige omzetting is de pH to t 8,3 
gedaald.
Chloriden kunnen de passieve laag op het 
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wapeningstaal doorbreken waardoor het 
staal actief gaat corroderen.
Bij hogere pH is de aantasting gelijkmatig, 
terwijl bij lagere pH putvorming optreedt. 
De chloriden zijn afkomstig uit het zeewa
ter, waarbij een deel door de cementsteen 
gebonden w ord t [81 ]. Zowel bij karbona- 
tatie als bij de indringing van chloriden gaan 
de problemen pas optreden als de gekar- 
bonatiseerde zone resp. de chloriden het 
wapeningstaal bereiken. Aangezien het in 
beide gevallen om diffusieprocessen gaat 
dient beton met een dichte structuur toe
gepast te worden.
Een goede bescherming kan derhalve w o r
den bereikt door:
a. cementkeuze -  bijv. het Nederlandse 
hoogovencement, bestaande uit portland- 
cement en hoogovenslakken (30:70), heeft 
een hoge zeewaterbestendigheid, een 
grotere weerstand tegen zuurstofdiffusie 
en bovendien een geringe warm te-ont- 
wikkeling;
b. cementhoeveelheid — meer cement 
geeft een grotere dichtheid;
c. water/cement factor -  een lage waarde 
geeft minder porositeit; het kan nodig zijn 
een zgn. superplastificeerder toe te pas
sen. D it is een hulpstof die het beton een 
grotere vloeibaarheid geeft hetgeen een 
besparing van water mogelijk maakt;
d. toepassing van een voldoende beton- 
dekking -  afhankelijk van de eisen betref
fende de duurzaamheid van de constructie 
en het gevaar voor mechanische beschadi
ging worden betondekkingen van 35-100 
mm toegepast;
e. gecontroleerde werkwijze betongie- 
ten -  vooral bij grotere constructies waar
bij het beton in lagen w ord t opgebracht 
dienen maatregelen genomen te worden 
om constante condities te bevorderen. 
Deze kunnen o.a. bestaan uit het op een 
constante temperatuur brengen van het 
aanmaakwater, waardoor een min o f meer

constante verhardingstijd w ord t verkre
gen. Bij dergelijke constructies dient ook 
speciale aandacht geschonken te worden 
aan het kunnen ontstaan van trekspannin- 
gen door de temperatuurverhoging in vers 
gestort beton. De warmte-ontwikkeling 
in de eerste dagen van de uitharding geeft 
aanleiding to t temperatuurverschillen tus
sen oud en nieuw beton. Een mogelijke 
oplossing is de installatie van een koelwa
tersysteem om de geproduceerde warmte 
in het vers gestorte beton af te voeren, 
waardoor een aanzienlijke beperking van 
de trekspanningen kan worden bereikt. 
O ok kan isolatie van bepaalde constructie- 
delen worden overwogen om de tempera
tuurverschillen en dientengevolge de trek 
spanningen te verminderen;
f. nabehandeling -  er op gericht om 
scheurvorming ten gevolge van het u itdro 
gen van beton te voorkomen;
g. voorspanstaal -  extra voorzorgen die
nen genomen te worden om te bevorde
ren dat het staal zich in goed beschermde 
conditie bevindt bij de installatie en dat 
mogelijk contact met zeewater hierna 
w ordt vermeden. Uiteraard dient hierbij 
veel aandacht te worden geschonken aan 
de ankerkoppen.

Behalve het voorgaande is er nog een aan
tal mogelijkheden denkbaar [82]. Zo zijn er 
speciale seal-behandelingen van het beton- 
oppervlak om d it minder poreus te maken; 
d it is bijv. bewerkstelligd door was aan het 
beton toe te voegen en na uitharden te 
verhitten, waarbij de was de poriën opvult. 
Ook is geprobeerd om monomeren voor 
dit doel te gebruiken. Beide methoden zijn 
experimenteel en in eerste instantie ge
dacht voor toepassing op brugdekken. 
Uiteraard is de toepassing van een deklaag 
op het begon mogelijk. H iervoor zijn sys
temen op epoxy- o f chloorrubber basis 
gebruikt. Wegens de hoge pH van het

beton komen alleen niet-verzeepbare sys
temen in aanmerking.
O ok valt te denken aan extra maatregelen 
met betrekking to t het wapeningstaal. In 
d it kader is wel roestvast staal als wapening 
gebruikt; d it is voor maritieme construc
ties echter niet zozeer van toepassing. Het 
verzinken van het wapeningstaal is op rui
mere schaal toegepast, de meningen over 
de effectiviteit zijn echter verdeeld. Ver
der zijn er gunstige ervaringen met dekla
gen op epoxy basis, bijv. aangebracht als 
poedercoating, mits er voldoende aan
dacht w ord t geschonken aan de kwaliteit 
van de deklaag en het vermijden van be
schadigingen.
Tenslotte dient de mogelijke toepassing 
van kathodische bescherming te worden 
overwogen. In d it verband w ord t verwe
zen naar een binnen de SMOZ uitgevoerde 
studie [83],
De belangrijkste conclusies van deze studie 
zijn:
1. dat k.b. in feite overbodig is voor wape
ningstaal in beton van goede kwaliteit en 
met een voldoende dekking;
2. buiten het beton uitstekende en met 
zeewater in contact zijnde metalen delen 
kunnen wel door k.b. worden beschermd. 
Om parasitaire stroomafname te voorko
men verdient het aanbeveling dergelijke 
metalen delen elektrisch te isoleren van 
het wapeningstaal; indien er in d it verband 
geen speciale maatregelen genomen zijn 
dient er bij het berekenen van de stroom- 
behoefte van de metalen van te worden 
uitgegaan dat deze in elektrische verbin
ding staan met het wapeningstaal. Op 
grond van de zuurstofdiffusie is een waarde 
van 0,33 mA/m2 voor de beschermstroom 
van wapeningstaal berekend; bij experi
mentele metingen is echter een lagere 
waarde gevonden;
3. een goede elektrische continuïteit van 
de betonwapening w ord t aanbevolen te r 
vermijding van ongewenste zwerfstroom- 
effecten;
4. kathodische bescherming van voor
spanstaal dient te worden vermeden in 
verband met de gevoeligheid voor water
stofbrosheid van de hiervoor gebruikte 
hoge rekgrens staalsoorten.
Toch zijn er een aantal voorbeelden be
kend van betonnen offshore constructies 
waarbij kathodische bescherming werd 
toegepast (bijv. [84]).
Uiteraard is en w ord t er onderzoek ver
richt naar de corrosievermoeiing van be
tonconstructies [85, 86].
Tenslotte dient vermelding dat er diverse 
elektrochemische methodes zijn ontw ik
keld om de corrosie van het wapeningstaal 
in beton te detecteren [87, 88]. O.a. kan 
hierbij gebruik gemaakt worden van ro te 
rende referentie-elektrodes [89, 90],

C O N C LU S IE S
Bij maritieme constructies zijn corrosie- 
preventie en -bestrijding zeer belangrijke

Fig. 11 E-pH (Pourbaix) diagram voor ijzer.

PH
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aspecten. Indien hier niet voldoende aan
dacht aan w ord t geschonken kunnen aan
zienlijk verhoogde exploitatiekosten (on
derhoud) en een verminderde operatione
le beschikbaarheid de gevolgen zijn. De 
meest optimale resultaten kunnen worden 
verkregen indien aan de corrosieproble- 
matiek reeds in de ontwerpfase voldoende 
aandacht w ord t geschonken. Het gaat dan 
primair om de juiste materiaalkeuze, inclu
sief de eventuele keuze van een additioneel 
corrosiebeschermingsysteem.
Het meest toegepaste materiaal voor ma
ritieme constructies, staal, zal in principe 
altijd bescherming vereisen, waarvoor een 
aanzienlijk scala van deklagen, al dan niet in 
combinatie met kathodische bescherming, 
beschikbaar is. Hoewel aluminium legerin
gen in maritieme omgeving aanzienlijk cor- 
rosiebestendigerzijn dan staal worden hier 
dikwijls toch ook aanvullende maatregelen 
getroffen in de vorm van deklagen en even
tueel kathodische bescherming. Bij beton 
zijn de samenstelling en de verwerking van 
groot belang. Als aanvullende maatregel 
komen in de eerste plaats deklagen in aan
merking.
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BREAKTHROUGH FOR OILFIELD 
LONG DISTANCE PUMPING
by Christopher Dickenson*

Consider a pump capable o f handling 
40 000 barrels per day (b/d) o f hot gaseous 
hydrocarbons plus produced water, hy
drogen sulphide and carbon dioxide all 
together at a differential pump pressure o f 
351 535 kg/m2 from a wellhead located 
along the seabed over 80 km from a central 
production platform.
The reality is nearer than you may think, 
because such a pump is currently being 
developed by W e ir Pumps Ltd o f Glasgow, 
Scotland, the United Kingdom’s largest 
pump manufacturer.
Sixteen o f the w orld ’s leading oil com
panies and Britain’s Department o f Energy 
have pledged almost £ 2 million to  the 
research and development project, and the 
process -  known as sub-sea multi-phase 
pumping -  w ill probably be fully operatio
nal w ithin the next three years.
Sub-sea production systems are not new. 
They have been in existence fo r over 40 
years but until now have only been practic
able where sub-sea completed wells are 
within 15 km o r so of the production/ 
processing facility so that the gas, oil and 
water could flow naturally w ithout separa
tion along the sea bed pipeline.
If the distance between the wellhead and 
the production facility is increased beyond 
15 km then either artificial lift in sub-sea 
completed wells, o r wellhead sub-sea mul
ti-phase pumps -  o r a combination o f both 
-  will be required.
A t present, reservoir fluid is taken direct 
from the well to  a platform positioned 
above or close by, where it is treated by 
separating water and gas before being 
shipped or pumped ashore. W e ir’s system 
would fo r the first time allow the gas, liquid 
and solid to  be pumped together either 
direct from the well to  the shore o r be
tween platforms, thus reducing the need 
for so many expensive offshore facilities. 
The technology is believed to  be ahead of 
research taking place in other countries.

Outstanding Downhole Range
The multi-phase pump represents the key 
to development needs if satellite, marginal 
and deep-water fields more than 15 km 
from new o r existing production facilities 
are to  be economically developed. Where 
substantial oil reserves are located beneath 
deep water, remote sub-sea production

* Editor ’W orld  Pumps' London

A  possible reservoir exploitation system.

systems could prove to  be the only 
economical development option.
The design o f the new pump, which is based 
on field experience w ith  W e ir’s outstand
ing downhole range, is suited to  shallow o r 
deep fields and is a positive displacement 
multi-screw type capable o f up to  1000 kPa 
o f pressure per stage w ith  a hydraulic tu r
bine drive.

From the outset, and as a result o f W e ir’s 
considerable experience in the industry, 
the pump's designers were well aware of 
the operating demands: an ability to  handle 
a wide range o f void fractions and mixtures 
from  0 to  100% gas w ith varying quantities 
o f crude, condensate and water and w ith 
out introducing surge o r instability influ
ences to  the pump system. In simple terms, 
the multi-phase pump will be required to  
operate both as a pump and as a com
pressor.

It must be tota lly reliable w ith a minimum 
maintenance-free period of at least tw o 
years, self-sealing w ith  a product-lubri
cated bearing system and have resistance 
to  solids, abrasion and erosion.
Currently, tw o  10 000 b/d prototypes are 
being prepared to  run on a hydraulic test 
loop fo r over 4000 hours and the informa
tion obtained w ill be used to  finalise the full 
40 000 b/d detailed designs fo r commercial 
sub-sea equipment.

Protection From  Overpressure
When handling a compressable fluid the 
successive stages o f a positive-displace- 
ment pump, if geometrically similar, w ill be 
required to  pump a reducing volume o f 
fluid as the pressure is raised. Since succes
sive pump stages need to  be driven at 
different speeds, each therefore requires 
its own drive. As the void fraction at the 
suction o f the first pump stage changes, the 
speeds o f successive pump stages also re

quire alteration in response to  consequent 
changes in volume.
The hydraulic turbine drive is best suited 
for this type o f application because the 
power load is almost equally shared be
tween the pump stages w ithout the need 
for any special control system. And in the 
event o f system component failure the 
turbine speed will reduce towards stall, 
thereby protecting the pump and system 
from dangerous overpressure.
Possible power fluid supply includes pres
surized fluid from the production facility, 
sea water at high pressure, electric drive 
systems o r a hybrid arrangement using a 
local hydraulic power pack.
W eir Pumps considers that before the 
benefits o f multi-phase pumping can be
come a reality, other important areas of 
development will need to  be completed. 
These include improved prediction 
methods o f the behaviour o f multi-phase 
flow  in long pipelines, particularly in rela
tion to  pressure drop, liquid hold up and 
flow  pattern. Necessary too  w ill be predic
tion and control of hydrate formation in 
the presence o f water plus liquid and 
gashydrocarbons, and the prediction and 
control o f corrosion and erosion in multi
phase flow  lines.
When oil prices collapsed in 1986, oil pro
ducers needed to  find lower cost methods 
of further developing oil reserves. N ow  it 
looks as if W eir's multi-phase pumps will 
provide a cost-effective solution, partic
ularly in the marginal and deep water situa
tions, thereby resulting in a substantial 
increase in the number o f sub-sea com
pleted wells.
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SW88-06-01 
Iceberg impact forces 
Nevel, D. E.
CRREL Special Report 87-17(17552), 
8709, pg-197, nrpg-25, gr-10, drw-4, ENG 
This paper gives a state-of-the-art review 
of iceberg impact forces on offshore struc
tures. This problem is important fo r the 
design o f offshore structures in areas o f 
drifting ice islands in the Beaufort Sea and 
icebergs along the eastern Canadian coast. 
The oil industry is considering offshore 
structures in these areas.
This review considers icebergs impacting 
rigid structures sitting on the seabed. In- 
depth discussions are presented fo r the 
iceberg impact strength, the overall in
teraction between the iceberg and the 
structure, and methods fo r statistically de
scribing the impact force. Areas that have 
not been included are iceberg impacts w ith 
the seabed o r underwater berms, iceberg 
impacts w ith  floating or moored struc
tures, and the influence of iceberg manage
ment, such as destruction and towing, on 
the frequency o f collisions. 1470700

SW88-06-02
Ice forces on multi-legged structures 
Timco, G. W.
CRREL Special Report 87-17(17552), 
8709, pg-35, nrpg-17, gr-3, drw-4, ENG 
The determination o f the forces which an 
ice sheet can exert on a multi-legged struc
ture has received very little  attention. This, 
in spite o f the importance o f these types of 
structures as docks and drilling platforms 
(both fixed and floating). In this paper, the 
types and origins o f these forces are re
viewed. This is done by assuming a typical 
platform design and determining both the 
total horizontal and vertical forces due to  
moving ice. The results o f model tests are 
reviewed to  give insight into the interac
tion and influence o f the multiple legs on 
the total force on the structure. Finally, a 
brief annotated listing is given o f the re
ported results o f ice interacting w ith  full 
scale platforms and bridge piers. 1450400

SW88-06-03
Bangladesh enters the o il era 
Murphy, R. W.

O il & Gas Jrnl(02387), 8802, 86/9, pg-76, 
nrpg-6, tab-1, d rw -t I, ENG 
The government o f Bangladesh is offering
161,000 km2 o f onshore and offshore 
acreage under terms o f a recently enacted 
production sharing model agreement. The 
basin comprises an extensional western 
flank and a folded eastern margin w ith an 
extremely thick accumulation o f Tertiary, 
dominantly clastic, sedimentary rocks 
occupying the center o f the basin. Preterti- 
ary rocks are known from  the western 
shelfal area and can be identified on seismic 
profiles in the basin. Fourteen gas conden
sate fields have been discovered, o f which 
six are in production. In addition, tw o  new 
oil discoveries in the area o f the existing gas 
fields have highlighted the oil potential in a 
basin previously known only fo r its gas 
production. A variety o f plays have been 
documented and compiled by Bogmc, the 
Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corp., and 
are herein described. 06201 14

SW88-06-04
Composite leg platforms fo r deep U.S. 
Gulf waters
W ill, S. A.; Morrison, D, G.; Calkins, D. E. 
Ocean Ind. (02360), 8803, 23/3, pg-23, 
nrpg-6, gr-1, drw-7, ENG 
A new fixed platform design, embodying 
tw o  configurations which simplify and re
duce the cost o f fabrication and installation 
and improve structural performance in- 
place, has been developed by Hudson En
gineering, a M cDerm ott Company. Stu
dies indicate the patented composite leg 
platform (CLP) is more efficient than the 
conventional fixed platform at 1,600-ft wa
te r depths and that the compliant compo
site leg platform (CCLP) is economically 
attractive to  at least 3,000 ft  in the Gulf of 
Mexico. The CLP concept was introduced 
to  industry representatives at a meeting in 
Houston on Jan. 30, 1986. 06301 12

SW88-06-05
Similitude engineering-ocean structure in
teraction
Pranesh, M. R.; Mani, j. S.
Ocean Eng.(02350), 8803, 15/2, pg-189, 
nrpg-12, gr-2, tab-11, d rw - l, ENG 
Various types o f ocean structures are used 
fo r the exploration and exploitation of 
ocean resources in the hydrospace. Repro
duction o f ocean structure and simulation 
o f ocean parameters in the process of 
model testing is important in the similitude 
engineering technique. The prediction of 
the behaviour o f the prototype depends on 
the usage o f appropriate model laws. 
Adoption o f one o r tw o  model laws be
comes inevitable in certain cases while 
conducting hydrodynamic testing. This

paper presents the details of the experi
ments envisaged w ith the facility available 
at Ocean Engineering Centre, I.I.T., Ma
dras, India. The limitations imposed on the 
model structure due to  the usage o f model 
laws and the methods adopted to  over
come the same are discussed. Based on this, 
the probable candidate materials fo r the 
modelling fo r experimentation is also high
lighted. 0630905

SW88-06-06
Wire rope in offshore applications 
Chaplin, C. R.; Potts, A. E.
The Marine Technology Directorate Ltd 
(17533), 8802, pg-l, nrpg-173, tab-15, 
drw-45, ENG
This document reviews the state-of-the- 
art in w ire rope research relevant to 
offshore applications. It has been written 
to  mark the completion o f the th ird and 
final phase o f a managed programme of 
research on ropes offshore, and makes 
special reference to  w ork done as part of 
that programme. The programme was set 
up through The Marine Technology Direc
torate Ltd. w ith  financial support from 
SERC and other sponsors. The programme 
has been co-ordinated by a steering com
mittee. 0161050

SW88-06-07
Parametric investigations into dynamics of 
tethered subsea units during launch/recov
ery operations using model experiments 
Vassalos D.; Dutta, D.; Macgregor, P. 
Oceanology Intern. Exhibition and Conf. 
(75850), 8803,/12, p g -l09, nrpg-10, gr-6, 
tab-1, drw-3, pg-2, ENG 
As the development o f offshore fields 
moves into deeper waters and the technol
ogy o f subsea production systems im
proves a large variety o f manned and un
manned subsea units (SSU), such as diving/ 
observation bells, ROV’s habitats and 
modules, w ill be launched and recovered. 
This calls fo r safe and cost-effective 
methods o f deployment using convention
al marine cranes from  platforms, rigs and 
readily available non-specialist support 
vessels. The launch/recovery operation is 
influenced by: station-keeping ability and 
motions o f the mother vessel, impulsive 
wave loading on the SSU and its motions 
and large dynamic loads (snap loading) in 
the handling cable. This article addresses 
the problem o f snap loading in the handling 
cable which reduces the fatigue life and 
could lead to  failure o f the cable, with 
serious consequences. 0 6 10 4 14
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Scheepswerf B arkm eijer Stroobos
B.V.
Scheepswerf Barkmeijer Stroobos heeft 
van Rederij Anthonie Veder Gas Carriers 
te Rotterdam opdracht ontvangen voor de 
bouw van een L.P.G. Ethyleen Ammonia 
Tanker van 4200 m3 tankinhoud. Voor de 
Ethyleenlading kan een transporttempera- 
tuur worden gehandhaafd van minus 
104°C.
De hoofdafmetingen zijn: lengte
97,10 /91,40 m; breedte 15,80 m; holte 9 m; 
max. diepgang 6,60 m.
Er zal een Sulzer hoofdmotor worden ge
plaatst, type 6ZA40S van 3960 kW  bij 5 10 
omw. De verstelbare schroef zal door Ups 
worden geleverd. De hoofdmotor en ook 
de hulpmotoren {eveneens Sulzer) zijn ge
schikt voor zware olie. De snelheid zal 14 
knoop bedragen. Het schip zal worden 
geassembleerd en afgebouwd in de loods 
van de Frisian Shipyard in Harlingen. Het 
toezicht berust bij Bureau Veritas. De op
levering van het schip zal zijn eind april 
1989. Het zal dan worden ingezet bij Uni- 
gas Pool.

D.B.

Scheepswerf Visser bv
Scheepswerf Visser in Den Helder heeft 
een order geboekt voor een diepvries
trawler. Opdrachtgever is de heer James 
Murrin u it Killybegs (Rep. of Ireland). 
Door uitrusting en inrichting is het schip 
geschikt voor het vangen en verwerken 
van diverse vissoorten. Haring, makreel en 
horsmakreel kunnen d.m.v. platenvriezers 
diepgevroren worden. O ok is verwerking 
in bulk van deze soorten mogelijk. Schelvis, 
kabeljauw en w ijting zullen machinaal ver
werkt kunnen worden en gekoeld op ijs 
bewaard worden.

Het schip krijg t een lengte van 39 meter en 
een breedte van 9 meter. I.v.m. EEG rege
lingen is de loodlijn lengte 32,90 meter. 
De belangrijkste componenten zijn van 
Nederlands fabrikaat, hoofdmotor, hulp- 
nnotoren, vangstverwerking, koeling etc. 
Bij deze financiering zijn de Nederlandse 
Scheepshypotheekbank en de Am ro Bank 
betrokken. De EEG ondersteunt het pro
ject uit E.O.F.G.L. en ook de Ierse overheid

ondersteunt het project i.v.m. de ontw ik
keling van haar vloot aan de westkust. 
Door deze order is de w erf in Den Helder 
(waar 130 mensen werken) to t  medio 
1989 in de nieuwbouwsector vol bezet. 
Eerder d it jaar werden al orders geboekt 
voor 2 vaartuigen voor de vangst en ver
werking van krabben. Deze vaartuigen zijn 
bestemd voor Engelse klanten.

Offshore
Produktiedaling aardgas en -olie
In het eerste kwartaal van d it jaar zijn de 
produktie van zowel van aardolie als aard
gas gedaald ten opzichte van dezelfde pe
riode vorig jaar.
In het eerste kwartaal van dit jaar is de 
Nederlandse olieproduktie gedaald met 
17 procent. De produktie van ruwe aard
olie bedroeg 1,02 miljoen kubieke meter. 
Daarvan was 0,35 miljoen afkomstig van 
het land en 0,67 miljoen van de velden op 
het Nederlandse deel van de Noordzee. 
De teruggang van de olieproduktie is voor
al te wijten aan een onderbreking van de 
produktie gedurende drie weken in een 
vijftal Noordzeevelden. D it werd veroor
zaakt door een beschadiging van de pijplei
ding naar IJmuiden door een gezonken 
schip.
De aardgasproduktie liep in het eerste 
kwartaal van d it jaar met 26 procent terug 
ten opzichte van dezelfde periode in 1986. 
Er werd 22,9 miljard kubieke meter aard
gas geproduceerd. De verminderde pro
duktie hangt samen met de relatief hoge 
temperaturen in de eerste maanden van dit 
jaar.

Med. EZ. 10/88

O m ze t Duitse offshore-industrie  
gehalveerd
De omzet van de Westduitse offshore- 
industrie is de afgelopen twee jaar ten 
opzichte van 1985 meer dan gehalveerd. In 
1985 werd door deze industrie nog voor 
1,7 miljard DM omgezet. In 1986 en 1987 
bedroegen de omzetten respectievelijk 
0,9 en 0,75 miljard DM. Dat is exclusief de 
bedragen gemoeid met de bouw van be
voorradingsschepen. In 1986 en 1987 w er
den geen nieuwbouwprojecten aange
nomen.
De Westduitse offshore-industrie is, aldus

het jaarverslag van het Verband fur Schiff- 
bau und Meerestechnik (VSM), in de afge- 
lopen twee jaar vrijwel geheel afhankelijk 
geweest van de toelevering van materia- 
len, componenten en kennis.

Schuttevaer 28-5-’88

Go-ahead fo r new  N o rth  Sea gasfield
Hamilton Brothers’ multi-million pound 
Ravenspurn N orth  gasfield in the Southern 
N orth  Sea has been given the go-ahead by 
the UK Government.
Ravenspurn N orth  was discovered in 1984 
and contains estimated reserves of up to  
39,600 million cubic metres o f gas. The 
field is located in blocks adjacent to  BP’s 
Ravenspurn South field, approximately 80 
km east o f Scarborough on the north-east 
coast o f England.
There w ill be three installations on the field 
-  a central complex comprising a concrete 
gravity substructure supporting the cen
tral processing platform and the gas com
pression deck together w ith a bridge-link
ed wellhead tow er and tw o  unmanned 
satellite towers.
Gas produced at the satellites w ill be trans
ported through subsea pipelines to  the 
central production platform, where all gas 
from the development w ill be processed 
and exported via a new pipeline link to  BP’s 
Cleeton platform and thence to  the gas 
terminal at Dimlington in north-east 
England.
UK Minister o f State fo r Energy Mr Peter 
Morrison announced the go-ahead fo r the 
new field during his visit to  the Offshore 
Technology Conference in Houston on 
3 May.

U K  has 35 offshore oilfields 
in production
Britain now has 35 oilfields and 17 gasfields 
in production offshore, according to  the 
UK energy department’s annual report on 
the country’s oil and gas resources.
The report in what is known as the Brown 
Book, says offshore production has been 
boosted by three new oilfields and tw o  
gasfields coming on stream last year 
together w ith  three new onshore oilfields 
starting production.
Over one thousand million tonnes o f oil 
have already been brought ashore and as a 
result o f a boost in exploration and apprai
sal drilling estimates o f remaining proven 
and possible reserves have been increased 
despite continuing depletion.
The remaining recoverable oil reserves in

SenW 55STE IAARGANG NR I 3 275



present discoveries are now estimated to  
lie in the range 690 to  1930 million tonnes 
while recoverable reserves from future 
discoveries are said to  be in the range 330 
to  2460 million tonnes. The figures fo r gas 
are 644-1950 and 245-1060 billion cubic 
metres respectively.
Commenting on the latest figures, Mr Pe
te r Morrison, Minister o f State fo r Energy, 
said activity on the UK Continental Shelf 
had undergone a ’remarkable’ recovery 
last year following an earlier fall in drilling. 
'There was a 50 per cent increase in de
velopment drilling over 1986, exploration 
and appraisal drilling was at the th ird  high
est level since it began in 1964 and the 
general level of rig w ork was 20 per cent 
higher than the previous year’, he con
tinued.
The level o f discoveries -  19 offshore and 
four onshore were announced -  is a further 
measure o f the improvement as is the fact 
that my department approved develop
ment plans fo r eight offshore and five 
onshore projects.’
Mr Morrison said the prospects fo r 1988 
were already very encouraging. He ex
plained: 'The number o f exploration wells 
started in January alone this year was more 
than fo r the whole o f the first quarter of 
1987.’
Total UK oil production last year was 123.3 
million tonnes and gas production totalled 
47.6 billion cubic metres. O il sales were 
w orth  £ 9,900 million, gas sales £ 2,000 
million and capital investment in the oil and 
gas industry amounted to  £2,100 million.

(LPS)

Tewaterlatingen

IHC Smit B.V. te Kinderdijk, bestemd voor 
D. Blankevoort & Zoon B.V. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 76,95 m, 
breedte 14,00 m en holte 6,30 m.
In d it schip worden geïnstalleerd twee 
Bolnes hoofdmotoren, type 7 DNL 
190/600 met een vermogen van 2658 pk bij 
600 omw/min en twee Caterpillar hulpmo- 
toren, type 3304 D.I.T. met een vermogen 
van 244 pk bij 1500 omw/min.
De hopperzuiger w o rd t gebouwd onder 
toezicht van Bureau Veritas voor de klasse: 
I 3/3 E +  Hopperdredger, Deep sea. Dred
ging within 8 miles from  shore, AUT-MS.

A rro w
Op 9 mei 1988 is met goed gevolg tewater 
gelaten het motorschip 'ARRO W ’, bouw- 
nummer 554 van Bodewes Scheepswer
ven B.V. te Hoogezand, bestemd voor B.V. 
Globecka, B.V. Nobecka, B.V. Tribecka te 
Groningen.

Hoofdafmetingen zijn: lengte 84,60 m; 
breedte 15,20 m en holte 8,23 m.
In d it schip worden geïnstalleerd een MAK 
hoofdmotor, type 6 MU 452 met een ver
mogen van 1795 pk bij 500 omw/min en 3 
Scania-Vabis hulpmotoren, type D 8-0I- 
M 03  met een vermogen van elk 97 pk bij 
1500 omw/min.
Het schip w ord t gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: I 3/3 E 
Hh Cargoship, Deep sea.

Coro Nautic
Op 11 mei 1988 is met goed gevolg tewa
te r gelaten de hopperzuiger ’CORO 
N AU TIC ’, bouwnummer CO I 185 van

Diversen
Nederlandse v loot opnieuw  
gekrom pen
De Nederlandse zeegaande vloot is in 1987 
opnieuw gekrompen. Het aantal eenheden 
in de vloot daalde van 1235 ultimo 1986 to t 
1150 eind vorig jaar. Als de zeegaande 
sleepboten, recreatievaartuigen, passa
giersschepen en aannemings/bergings-ma- 
terieel buiten beschouwing worden gela
ten, kromp de vloot in van 665 to t 595 
vrachtschepen en tankers. D it b lijk t uit het 
jaarverslag van de Nederlandse Scheep
vaartinspectie.
Uitgedrukt in tonnage daalde de grootte  
van de vloot bij deze laatste categorieën 
schepen van 3.547 miljoen to t 3.288 mil
joen bruto-registerton. De meeste van de 
u it het Nederlandse register geschrapte 
schepen zijn verkocht naar het buitenland. 
Tegenover 74 schepen die werden ver
kocht stonden er 28 die werden gesloopt 
o f u it de vaart genomen.
De grootste teruggang vond plaats bij de 
categorie vrachtschepen kleiner dan 4000 
GrossTons (de KHV-grens). Hiervan w er
den er 47 verkocht en 20 u it de vaart 
genomen.
Daartegenover werden er ook 15 schepen 
in deze categorie ingeschreven, waarvan 8 
nieuwbouwschepen die in Nederland w er
den gebouwd en 7 tweedehands schepen 
die uit het buitenland werden aangekocht. 
Het aantal vrachtschepen in de Kleine Han
delsvaart daalde daarmee van 457 to t 406 
stuks. Het aantal KHV-tankers daalde van 
53 to t 43. Zeven schepen werden ver
kocht, vier werden er gesloopt, te rw ijl één 
in Nederland gebouwd schip aan de vloot 
werd toegevoegd.
In de G rote Handelsvaart daalde het aantal 
vrachtschepen van 129 to t 123 eenheden. 
Er werden elf nieuwbouwschepen toege
voegd, waarvan er v ijf in Nederland w er
den gebouwd. Verder werden vier tw ee
dehands schepen gekocht in het buiten
land. Daar stond tegenover een verkoop 
van 18 schepen naar het buitenland en drie 
schepen die u it de vaart werden genomen.

Het aantal GHV-tankers daalde van 26 tot
23. Twee schepen werden verkocht, één 
werd er gesloopt.

Sloopplan binnenvaart
Er lijk t een doorbraak to t stand te komen 
in de plannen op Europees niveau om te 
komen to t een internationale slooprege- 
ling voor de binnenvaart nu de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart (CCR) een 
ontwerp-tekst heeft aangenomen van een 
additioneel Protocol bij de Akte van Mann- 
heim om een capaciteitsstelsel op de Rijn te 
kunnen invoeren. Dat protocol is afge
stemd op het bij de Europese Commissie 
ingediende saneringsvoorstel van de Euro
pese Raad van Transportministers. De 
plannen behelzen uitvoering van gecoördi
neerde sloopacties in de EG-lidstaten, ge
combineerd met een oud voor nieuw- 
regeling. Schuttevaer 2 1 -5-’88

Kijk op C A M
Bij het Metaalinstituut T N O  werd op 
29 april j.l. een open dag, tevens manifesta
tie ’Kijk op C AM ’ gehouden, waarbij het 
accent vooral op de ’M ’ van manufacturing 
lag. Tijdens de openingsbijeenkomst op 
28 april en tijdens de open dag werd voor 
industriële relaties een aantal voordrach
ten betreffende de stand van zaken op het 
gebied van de produktie-automatisering 
gehouden en werden diverse demonstra
ties gegeven. De demonstratie van een 
nieuw bewerkingscentrum en een nieuw 
draaicentrum, te r waarde van vijftien mil
joen gulden, vormde hierbij een onderdeel 
waarop men terecht tro ts  kan zijn. Voor de 
scheepsbouw spraken de opstellingen be
treffende het automatisch bewerken van 
plaatdelen aan. Alleen is het gewicht van de 
gehanteerde delen een fractie van wat men 
in de scheepsbouw dagelijks gewend is. Bij 
al deze installaties dient als uitgangspunt 
dat het geheel geënt moet zijn op concrete 
bedrijfssituaties, waardoor men bedrijven 
die overwegen flexibele produktiesyste- 
men in te voeren, kan laten zien wat er 
voor hun produkten mogelijk is en voor 
welke prijs.
Met de demonstratieprojecten doet men 
voldoende ervaring op om verschillende 
oplossingen te vergelijken, waardoor men 
bedrijven weer behulpzaam kan zijn bij het 
opstellen van de specificatie van door hen 
zelf te installeren systemen. Ir. W . Kou- 
mans, lid van de Raad van Bestuur TNO, 
merkte dan ook terecht bij de openingsbij
eenkomst op dat Goede raad duur is, maar 
dat slechte raad nog veel duurder is. Drs. J.
C. Blankert, voorz itte r van de Vereniging 
voor de metaal- en de elektrotechnische 
industrie F.M.E., ’zou het Metaalinstituut 
T N O  graag nog meer zien als een facilitair 
bedrijf waar meer ondernemingen uit de 
metaalindustrie hun ideeën kunnen toet
sen. Met minder drempels en barrières 
voor kleine en middelgrote ondernemin
gen. En met een marktgerichte instelling,
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want de prachtigste technische oplossing is 
niet altijd de beste voor een bedrijf en kan 
bedrijfseconomisch zelfs helemaal ver
keerd zijn.’
Het Metaalinstituut fungeert dan ook bin
nen de TNO-organisatie als CAM-cen- 
trumen is een van de drie Praktijktrainings- 
centra voor Produktievernieuwing, een 
’PTP’. K.J.S.

Noors reddingsplan voor Europees 
ru im tevaartu ig
Het Noorse Oceanologische Research In
stituut A/S (MARINTEK) in Trondheim 
heeft een contract afgesloten met de Euro
pese ruimtevaart organisatie (ESA) om een 
zeereddingsplan uit te werken voor astro
nauten. Het plan zal uitgewerkt moeten 
worden met het oog op eventuele onge
lukken tijdens de eerste reis van het ruim
tevaartuig Hermes in 1997.
Om een herhaling van de Amerikaanse 
tragedie met de Challenger te voorkomen, 
zal Hermes zo geconstrueerd worden dat 
de cabine in een noodtoestand losgemaakt 
kan worden van het ruimtevaartuig en met 
behulp van een parachute in zee kan landen. 
De onderzoekers van MARINTEK moeten 
nu uitvinden hoe de losgelaten cabine zich 
in de golven zal gedragen en hoe de beman
ning en eventueel delen van het ruim te
vaartuig op zee gered kunnen worden. 
MARINTEK is verbonden met de Maat
schappij voor Industrieel en Technisch on
derzoek van de Technische Hogeschool in 
Trondheim, (SINTEF) en kan gebruik ma
ken van Europa’s grootste zeelaborato- 
rium dat in Trondheim ligt.

Swedish crew  reduction study
Swedish Shipowners plan to  reduce the 
crew size on their Swedish registered ships 
by 40%. This is the result o f a study carried 
out by the Swedish Shipowners' Associa
tion together w ith  the International Man
agement Consulting Company, H. B. 
Maynard & Co Ltd from London.
The Swedish Shipowners’ Association esti
mates that an annual saving o f 40 million 
pounds is possible fo r the Swedish ship
owners. The proposed plan w ill reduce the 
personnel costs o f a ship by approximately 
20%. This means fo r a vessel w ith  a crew of 
13 persons, an annual saving o f 130,000 
pounds.
These savings are the result o f the in
troduction o f the ’Core Crew Principle’ 
one of the recommendations o f the study. 
The core crew principle establishes the 
minimum size o f the crew that is necessary 
to  move a ship safely from  quay to  quay and 
to  supervise safely the harbour operations. 
The remaining w ork  is carried out by ser
vice personnel that comes on board in the 
harbour or fo llow  along on a few trips. It is 
also recommended that the crew operates 
as a team w ith  maximum flexibility. This 
means that whilst the position o f Captain, 
Officer and Chief Engineer is maintained,

that all the other crew members can w ork 
on deck and in the engine room. The study 
recommends special training fo r the crew 
to  acquire the necessary skills. The man
ning is also based on the availability o f high 
quality and advanced machinery and 
systems.
The new principles have been applied to  
five ships through detailed simulation of 
the tasks.
The next step w ill be to  carry out a trial 
period o f 9 months w ith  the ships that have 
been analysed.

Troubleshooters test construction 
equipm ent
Lloyd’s Register’s Technical Investigation 
Department (TID) is a special unit whose 
surveyors operate as a team o f on-the-spot 
troubleshooters, visiting ships in trouble 
and offshore and industrial installations 
anywhere in the world, at any time.
N ow  T ID ’s skills have been extended to  a 
new sector. The department has been offi
cially accredited to  test and approve con
struction equipment to  European Com
munity noise-level specifications. Power 
and welding generators, tow er cranes, 
compressors, powered concrete-break- 
ers and picks and large (municipal-type) 
lawnmowers are covered by the directive. 
In its traditional role, T ID  investigates and 
finds solutions to  long-term, in-service 
problems. It frequently needs to  analyse 
the interaction between machinery and 
ship or installation, looking at vibration, 
alignment, stress and habitability o f crew 
spaces.
It is the only organisation to  have its 
measurement o f offshore noise and 
habitability (carried out fo r the Depart
ment o f Energy) approved by the National 
Accreditation Scheme, based at the Natio
nal Physical Laboratory, Teddington.
As part o f its w ork, TID  has pioneered and 
built up a wide range o f modern field 
measurement and analysis equipment; and 
it  is this expertise which led the Depart
ment o f Trade and Industry to  ask if TID 
were willing to  test fo r the European 
Community.

M A N /B & W , M T U  and SEM T
Pielstick
M AN/B&W  Diesel GmbH (MBD) and 
MTU Friedrichshafen (MTU) have per be
ginning o f May 1988, acquired jointly a 
majority share in the French Diesel Engine 
manufacturer SEMT Pielstick. This com
pany has been owned until now 100% by 
the French Group ALSTHOM S.A. SEMT 
Pielstick is the new name o f the Société 
d'Etudes de Machines Thermiques (SEMT) 
to  which ALSTHOM has, in 1987, trans
ferred all assets and activities o f its ’Alst- 
hom’ Diesel Group.
As per the ir agreement w ith  ALSTHOM, 
MBD and MTU will each acquire 25.5% 
thus totalling 5 1 % of the SEMT Pielstick

shares. The agreement also provides fo r a 
further transfer o f shares in future years on 
the same basis. From the date o f this ven
ture, MBD and MTU w ill assume the joint 
operational responsibility fo r SEMT Piel
stick. The independent status o f MBD and 
MTU on the markets served by both com
panies w ill not be affected in the future by 
the join t management of SEMT Pielstick. 
This jo int venture between MBD, MTU 
and ALSTHOM w ill, fo r the first time in 
Diesel Engine History, lead to  a close 
cooperation between the French and the 
German diesel engine manufacturing in
dustries w ith  a specific view to  the Euro
pean aspect o f these industrial activities. 
The aim o f the association o f SEMT Piel
stick w ith tw o  other world leading Diesel 
engine manufacturers is expected to  en
large the respective market shares o f the 
three companies through rationalized, 
combined and intensified use of the respec
tive resources. The resulting synergy 
effects are of great importance and value in 
to-day’s highly competitive Diesel engine 
markets.

Cursus brandbestrijding aan boord 
van schepen
Aan de Zeevaartschool ’Abel Tasman’ te 
Delfzijl kunnen vanaf heden 5-daagse 
brandweercursussen en 2-daagse vervolg
cursussen voor zeevarenden worden 
gegeven.
De Scheepvaartinspectie heeft de cursus 
beoordeeld en op grond daarvan de trai- 
ningsschool ’Abel Tasman' erkend als insti
tuut voor de opleiding van zeevarenden in 
brandbestrijding aan boord van schepen, 
bedoeld in bijlage X X II-A  van het Schepen
besluit ’65.
Tevens is de school erkend als instituut 
voor de opleiding van zeevarenden in 
brandbestrijding aan boord van zeegaande 
schepen als bedoeld in de voorschriften van 
het ’ Internationale verdrag betreffende de 
normen voor zeevarenden inzake oplei
ding, diplomering en wachtdienst 1978’. 
(STCW-verdrag)
Op grond van deze erkenning mag de 
school een diploma uitreiken, de opmer
king bevattend, dat het diploma conform 
de bovengenoemde voorschriften w ord t 
afgegeven en door de Nederlandse 
Scheepvaartindustrie w o rd t erkend. 
Mocht er bij rederijen, onderwijsinstellin
gen en andere belanghebbenden belang
stelling bestaan voor deelname aan één van 
bovengenoemde cursussen, dan kunnen 
nadere inlichtingen worden aangevraagd 
bij de Zeevaartschool ’Abel Tasman', Post
bus 54,9930 AB Delfzijl, tel. 05960-10 2 19.
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In Memoriam

Dipl.lng. J. M. van Terw isga
Eerst heden werd vernomen van het over
lijden op 23 maart 1988 van de heer 
Dipl.lng. j. M. van Terwisga te Heemstede. 
De heer Van Terwisga was eigenaar van 
het Ingenieursbureau van gelijke naam; hij 
werd 86 jaar en was ruim 51 jaar lid van 
onze Vereniging.

A. C. de Boo
Op I juni j.l. overleed onverwachts te 
Maassluis de heer A. C. de Boo, hoofd 
afdeling Rederij van A. de Boo Be- 
stuursmaatschappij B.V. te Delft.
De heer De Boo, die 6 1 jaar oud werd, was 
19 jaar lid van onze Vereniging.

Th . A . van Heusden
Op 2 juni j.l. overleed te W orm erveer op 
69-jarige leeftijd de heer Th. A. van Heus
den, Oud-Chef Technische Dienst bij C rok 
& Laan Oliefabrieken.
De heer Van Heusden, vroeger Hoofd
werktuigkundige, was bijna 30 jaar lid van 
onze Verenig ing.

Personalia

G. P. van der Loodt
De heer G. P. van der Loodt is met ingang 
van I juni 1988 benoemd to t  General 
Manager van Waukesha Lips vof.
Hij volgt de heer O. K lerkx op die, na een 
25-jarig dienstverband, bij Lips vervroegd 
met pensioen gaat.

D irectie  Schottel-Nederland B .V.
Met ingang van I juni 1988 zullen in de 
samenstelling van de directiegroep van de 
Nederlandse Schottel maatschappijen de 
volgende wijzigingen optreden.
De heer A. P. Koomen zal aftreden als 
directeur van Schottel-Nederland B.V., 
welke functie hij vanaf de oprichting in 
1958 vervulde. De heer Koomen zal toe
treden to t de Raad van Commissarissen. 
De heer F. Röhrig is benoemd to t direc
teur van de houdster-maatschappij Schot
tel-Nederland B.V.
De heer H. van Leest, adjunct-directeur 
van Schottel-Nederland B.V., is benoemd 
to t directeur van Schottel-Nederland 
Scheepsbouw B.V.
De heer H. Sprong, adjunct-directeur van 
Schottel-Nederland B.V. is benoemd to t 
directeur van Schottel-Nederland Propul
sion B.V. De heer Sprong blijft tevens de 
functie van algemeen manager van Schot- 
tel-Lips B.V. uitoefenen.

Ballotage

Voorgesteld voor het 
G E W O O N  L ID M A A T S C H A P :

ING. J. BAKKER
Expert A. j. J. van den Andel B.V. 
Hoekkamp 3, 3343 CJ Hendrik-ldo-Am- 
bacht
Voorgesteld door Y. L. Schulp 
Afdeling Amsterdam

J. D. VAN DEN BERGE 
Leraar NAVSET Delfzijl 
Foarwei 120, 9298 JP Kollumerzwaag 
Voorgesteld door G. Gerritsen 
Afdeling: Groningen

ING. M. C. BOL
Techn. operationeel medewerker I. T. C. 
Haarlem
Keesomstraat 109, 2041 X D  Zandvoort 
Voorgesteld door R. R. Strijland 
Afdeling: Amsterdam

D. BUS
O u d -H W T K  N e d llo yd  R ederijd iensten 
lepenlaan 112, 3319 VH Dordrecht 
Voorgesteld door A. Vink 
Afdeling: Amsterdam

G. VAN  DIJK
Directeur Tech. Bur. Van Rijn B.V., Rot
terdam
P.C. Hooftlaan 4, 3852 BE Ermelo 
Voorgesteld door J. A. F. van Rijn Sr. 
Afdeling: Rotterdam

H. M. DE JONG
SWTK Van Ommeren Shipping Rot
terdam
Drechtstraat 14, 1946 A X  Beverwijk 
Voorgesteld door K. M. G orter 
Afdeling: Amsterdam

IR. H. KEERS
Senior consultant ’A ll Marine’ Rotterdam 
Burg. Lepelaarssingel 47,2925 ES Krimpen 
a.d. IJssel.
Voorgesteld door Prof. Ir. S. Hengst 
Afdeling: Rotterdam

J. KOEL
Service inspecteur Stork Service B.V. Ba- 
rendrecht
Kadoelenweg 99, 1036 NB Amsterdam 
Voorgesteld door C. Hagenaars 
Afdeling: Amsterdam

W . KREIKAMP
SWTK Nedlloyd Rederijdiensten

Dennenlaan 51, 3843 BW Harderwijk 
Voorgesteld door D. van der Horst 
Afdeling: Amsterdam

P. J. M. OTTEN
Produktieleider Tetra-Pak, Moerdijk 
Lewedijk 19, 4455 TA Nieuwdorp 
Voorgesteld door R. M. M. j. Duijm 
Afdeling: Zeeland

IR. I. PETROULAKIS 
Scheepsbouwkundig ingenieur 
Okeanidon 16, AG Sostis, 117-45 Athene. 
Griekenland.
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Rotterdam

P. A. REICHART
Directeur Verkoop SW Diesel, Zwolle 
Melkweg 59, 1251 PR Laren N.H. 
Voorgesteld door C. W . Doornhein 
Afdeling: Amsterdam

J. R. W. VISSER
SWTK Nedlloyd Rederijdiensten 
De Smederij 12, 9901 LA Appingedam 
Voorgesteld door P. C. Los 
Afdeling: Groningen

Voorgesteld voor het B E LA N G 
STE LLE N D  L ID M A A T S C H A P :
J. L. BAK
Oud Hoofdopzichter CD P.T.T. Regel- 
technisch
V asa riru im te  8, 2728 N P  Z o e te rm e e r 
Voorgesteld door H. D. Hielkema 
Afdeling: Rotterdam

IR. W . P. A. VAN DER HEIJDEN 
Univ. Hoofddocent Logistiek, Rijksuniv. 
Groningen
Planetenlaan 311, 9742 HL Groningen 
Voorgesteld door: P. A. Luikenaar 
Afdeling: Groningen

Voorgesteld voor het 
J U N IO R  L ID M A A T S C H A P :
M. BARTELDS 
Student HTS-SB Haarlem 
Vondellaan 130, 9752 EH Haren 
Voorgesteld door Ir. W. A. Th. Bik 
Afdeling: Groningen

A. J. T. BOT 
Student HTS-SB Haarlem 
Barentszstraat 49, 2161 TK Lisse 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Amsterdam

G. M. B. KOS 
Student HTS-SB Haarlem 
Tijm 16, 1273 EC Huizen 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Amsterdam

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