Het Tijdschrift voor M a ritie m e - en
Offshore Techniek 'Schip en W e rf is het
officiële orgaan van de Nederlandse Ver
eniging van Technici op Scheepvaartgebied,
De Centrale Bond van Scheepsbouwmees
ters in Nederland CEBOSINE en
Het Maritiem Research Instituut Nederland
MARIN.
Verschijnt vrijdags om de 14 dagen
Redactie
P, A. Luikenaar, Dr. Ir. P. van Oossanen,
Dr. ir. K. J. Saurwalt en Ing. C. Dam
Redactie-adres
Heemraadssingel 193,
3023 CB Rotterdam
telefoon 010-4762333
V oor advertenties, abonnementen
en losse num m ers
Uitgevers W yt & Zonen b.v.
Pieter de Hoochweg 11 I
3024 BG Rotterdam
Postbus 268, 3000 AG Rotterdam
telefoon 010-4762566*
telefax 010-4762315
telex 21403
postgiro 58458
Abonnem enten
Jaarabonnement 1988
ƒ 80,—
buiten Nederland
ƒ 127,—
losse nummers
ƒ 8,50
(alle prijzen incl. BTW)
Bij correspondentie inzake abonnementen
s.v.p. het 8-cijferige abonnementsnummer
vermelden. (Zie adreswikkel.)
Vormgeving en druk
Drukkerij W y t & Zonen b.v.
ISSN 0036 - 6099

Reprorecht
Overname van artikelen is toegestaan met bron
vermelding en na overleg met de uitgever. Voor
het kopiëren van artikelen uit dit blad is repro
recht verschuldigd aan de uitgever. Voor nadere
inlichtingen wende men zich tot de Stichting
Reprorecht. Joop Eijlstraat I I , 1063 EM Am 
sterdam.
O m slagfoto

De Slipway-Hektrawler K W 2 0 ’
'Tetman H ette'

Inhoud
Hoe vaart Maritiem Nederland

401

Slipway-Hektrawler ’KW 20' ’Tetman
Hette'
404
Rederij Gebr. Wijsmuller 40 jaar

409

Corrosiebeheersing bij Maritieme
Constructies

410

Nieuwsberichten

416

Verenigingsnieuws

420

Bijlage: Algemeenplan KW 20 Tetman
Hette’

TIJDSCHRIFT VOOR

MARITIEMEEN OFFSHORETECHNIEK
SCHIP EN WERF
HOE VAART
MARITIEM NEDERLAND?
door ing. L. F. Dert*
Het zeer lezenswaardig artikel, getiteld
'Hoe groot is het oprichtend moment van
Maritiem Nederland’ geschreven door
Prof. Ir. S. Hengst en gepubliceerd in ’Schip
en W e rf d.d. 10 juni 1988, is voor mij de
aanleiding het volgende er aan toe te
voegen.
Voor schepen is het niet alleen van belang
het oprichtend moment te kennen, maar
ook het kenterend moment. Is het oprich
tend moment groter dan het kenterend
moment, dan gaat het meestal de goede
kant op. Is het kenterend moment over
heersend, dan ontstaan er vaak problemen.
Waarom is het in de vijftiger, zestiger en
zelfs begin zeventiger jaren in de Neder
landse scheepsbouw zo goed gegaan, met
andere woorden, waarom was het oprich
tend moment zo groot?
In de eerste plaats was er na de oorlog
behoefte aan een groot aantal nieuwe
schepen terw ijl oude schepen en schepen
in de oorlog gebouwd zoals Liberties, Vic
tories en T -2- tankers veel onderhoud en
reparaties vergden.
De Nederlandse werven waren in de vijfti
ger en zestiger jaren bij uitstek geschikt
voor deze werkzaamheden. In het alge
meen kan men zeggen, dat de scheeps
bouw en ook de scheepsreparatie in die
landen pas goed kunnen floreren, als o.a.
aan de volgende voorwaarden w ordt
voldaan.
a. Het land moet een niet al te hoge le
vensstandaard hebben, dwz. lage lonen.
b. Er moet een ruime arbeidsmarkt zijn.
(D it gaat meestal tezamen met a).
c. Het klimaat moet redelijk zijn, de zo
mers niet te warm en de winters niet te
koud. (Tenzij er overdekt gebouwd kan
worden).
d. Het land moet een goede infrastruc
tuur hebben.

* Consultant. Oud Surveyor to American Bu
reau o f Shipping.
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e. Goede
toeleveringsbedrijven
noodzakelijk.

zijn

Een land dat aan al deze voorwaarden
voldeed of meer dan voldeed, was Neder
land gedurende meer dan twintig jaar na de
oorlog.
Ik herinner mij, dat in 1956/1957 de kosten
van een manuur van werven langs de rivie
ren en in het Noorden, waar men coasters,
trawlers en sleepboten bouwde, varieerde
tussen 3,75 en 4,25 gulden. In deze bedra
gen waren de bruto salarissen, de sociale
lasten en de overheadkosten verdiscon
teerd.
Een hele grote werf moest toen wel 6 to t 7
gld. per uur rekenen in zijn begroting. Ter
vergelijking: In Frankrijk lagen de manuren
toen ongeveer 50% hoger.
Toen kon Nederland zonder al te veel
moeite over de hele wereld exporteren.
W ij waren concurrerend in Europa en de
lage-lonen-landen hadden zich nog niet
massaal op de scheepsbouw geworpen.
Eigenlijk waren wijzelf een goedkoop land.
Ook de scheepsreparatie floreerde toen
uitstekend.
Langzaam maar zeker (of vlug en zeker het
ligt er maar aan hoe men het bekijkt), heeft
Nederland zich uit de markt geprijsd, niet
alleen t.o.v. de goedkope landen, maar ook
tijdelijk ten opzichte van verscheidene
westerse landen. De U.S.A. had zich als
scheepsbouwnatie al veel eerder uit de
markt geprijsd. Sinds een tiental jaren heeft
de overheid gelukkig een loonmatiging afgekondigd, waardoor wij in Europa weer
enigszins in de pas lopen, afgezien op het
gebied van subsidies.
Het leek mij interessant de ontwikkeling
van de kosten van de manuren van de
Nederlandse werven in de afgelopen der
tig jaar eens na te gaan.
Daartoe heb ik, wat de marketingmensen
noemen ’desk research’ bedreven en een
groot aantal vrienden en relaties gebeld,
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die twintig en soms meer dan dertig jaar
begrotingen hebben gemaakt of rekenin
gen hebben afgemaakt met werven. Op
deze wijze heb ik een groot aantal gege
vens verkregen; ze zijn grafisch weergege
ven in Figuur I.
Ik heb mij beperkt met het uitstroken van
de cijfers to t de (vroegere) grote werven
met meer dan 2000 personeelsleden en
kleine werven met 100 to t 200 mensen.
De dure werven lagen hier nog ongeveer
10% boven, de goedkope werven onge
veer 10% er onder. De middelgrote w er
ven liggen er tussen in. Kiesheidshalve heb
ik slechts de gegevens to t 1985 weergege
ven. Tussen 1955 en I960, toen er een
bestedingsbeperking was ingevoerd (het
woord bezuinigen werd nimmer gebruikt)
stegen de loonkosten zeer matig.
De grote stijgingen, gelukkig gepaard
gaande met een groter besteedbaar inko
men, begonnen in de zestiger jaren en
gingen in hetzelfde tempo door in de ze
ventiger jaren. Deze zwakte pas weer wat
af, toen het eenmaal goed fout was gelo
pen. Met andere woorden het kenterend
moment was te groot geworden. Dat vele
werven, vooral reparatiewerven, vaak la
gere manuren rekenden bij inschrijvingen
om ’Coûte que coûte’ aan w erk te komen
is algemeen bekend.
Met de meeste Europese landen en ook
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t.o.v. de U.S.A. zijn wij wederom concur
rerend geworden, afgezien van subsidievervalsing.
Ten opzichte van lage-lonen-landen zoals
Zuid-Korea, Taiwan, Brazilië, Singapore en
in de toekomst o.a. de V.R, China, zullen
wij vermoedelijk althans wat zeer grote
schepen aangaat, nooit meer kunnen con
curreren, tenzij onze levensstandaard we
derom terug zou vallen to t het niveau van
twintig of dertig jaar geleden. Hierop kun
nen wij beter maar niet hopen.
In welke branches zal de Nederlandse

scheepsbouw zich vermoedelijk wel we
ten te handhaven?
Dat zijn die branches waar wij met onze
hoge kosten van manuren en beperkte
subsidie geen last hebben van de goedkope
landen en weinig last hebben van andere
Europese landen.
Deze branches worden in het artikel van
Prof. Hengst reeds gedeeltelijk genoemd.
- Binnenschepen. Visserijschepen en an
dere kleine schepen zoals sleepboten en
supply vaartuigen, seriebouw.
- Schepen voor defensie en andere over
heidsinstellingen.
- Enkele gespecialiseerde takken, zoals
passagiersschepen en schepen voor specia
le lading, bepaalde offshore toeleveringen
en wellicht baggermateriaal.
- Jachten en vooral grote luxe jachten.
In deze laatste categorie w ordt meer om
gezet, dan menigeen denkt.
De kwaliteit is vaak zeer hoog.
De problemen met de nieuwbouw hebben
velen aan zien komen. Voor de reparatie
was men aanvankelijk wat optimistischer
gestemd.
Het instorten van de vrachtenmarkt, mede
als gevolg van een te groot aanbod van
scheepsruimte en daarbij gevoegd de hoge
lonen en een tijdlang de geringe arbeidsproduktiviteit op enkele grote werven,
hebben zoals algemeen bekend een zware
tol geëist. Mocht de vrachtenmarkt over
de gehele linie weer wat aantrekken, dan
zullen de resterende reparatiewerven
hiervan wel kunnen profiteren vermoede
lijk.
W at voor de scheepsnieuwbouw geldt en
voor de reparatie, geldt in zekere mate
ook voor een andere tak van Maritiem
Nederland, nl. de grote handelsvaart. Toch
zullen onze hoge loonkosten daarbij in de
toekomst vermoedelijk een minder be
langrijke rol spelen. In dit verband is het
interessant een artikel aan te halen van
Professor Victor Norman, verbonden aan
de Norwegian School of economics and
business administration, getiteld ’Shipping
markets in the 1990’s’. Het betreft een
voordracht gehouden in november 1985
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Tewaterlating van h e t m.s. 'Fata Morgana' bij de Scheepswerf Bijlsma in Wartena. (Foto Jaap Knigge).

tijdens de Europort tentoonstelling in Am
sterdam. Hij heeft tezamen met zijn stu
denten een vergelijkende kostprijsbereke
ning gemaakt voor het exploiteren van een
bulkcarrier van het Panamax type, zowel
gerund door een Scandinavische reder als
door een reder uit het Verre Oosten. Hij
komt to t de volgende becijfering, waar
allerlei restricties aan verbonden zijn.
Op het eerste gezicht komen de Scandina
vische rederijen en dat geldt ook voor
andere westerse rederijen, er niet al te
slecht af. Het verschil in exploitatiekosten
is slechts 10%, hetgeen met een beter
management, betere schepen en een goe
de bemanning wel te overbruggen is. De
goedkoopste combinatie is echter wester
se 'capital costs' en oosterse bemanning
dwz. 960 + 375 = I 335. Dat is ruim 20%
minder dan westers kapitaal en westerse
bemanning.
Deze cijfers verklaren overduidelijk waar
om in de afgelopen jaren honderden en nog
eens honderden westerse schepen, ook
Griekse, onder oosterse vlag zijn gaan va
ren, of aan het oosten zijn ’verkocht’, waar
SenW 55STE IAARGANG NR 20

bij de officieren in een aantal gevallen nog
westers bleven. Ook Nederlandse reders
zijn om die reden vaak verplicht, gedeelte
lijk met oosterse bemanning te gaan varen.
In het Verre Oosten schijnen vooral de
Philippijnen een belangrijke maritieme na
tie te kunnen worden. Op de ongeveer 20
zeevaartscholen worden er volgens mijn
inlichtingen ongeveer 400 stuurlieden en
scheepswerktuigkundigen per jaar afgele
verd. Evenals Griekenland zijn de Philippij
nen een eilandenrijk. Meer dan 7000 eilan
den tegenover meer dan 3000 Griekse
eilanden, waarbij men als voordeel heeft
dat de Engelse taal de officiële landstaal is.
Bovendien is de scheepvaart voor dat land
één van de weinige mogelijkheden to t ver
hoging van de welvaart.
Zoals een Griekse reder mij enkele jaren
geleden zei: In de vijftiger, zestiger en
begin zeventiger jaren bepaalden de
Griekse schepen gedeeltelijk het gezicht in
de wereldhavens, in de tachtiger en negen
tiger jaren zullen de Philippijnen of andere
oosterse landen dit meer doen.
Toch ziet het er volgens Prof. Norman

voor de westerse rederijen op langere
termijn niet slecht uit. Hij heeft getracht
voor een zelfde bulkcarrier ook bereke
ningen te maken voor het jaar 2000, met
allerlei reserves daaraan verbonden. Nu is
voorspellingen doen, zoals W im Kan eens
heeft gezegd: 'erg moeilijk, vooral als het
over de toekomst gaat'. W at de betrouw
baarheid van de volgende berekening be
treft, geeft in dit geval een bekend Neder
lands spreekwoord een passend ant
woord, nl. ’De Tijd zal het Leren’.
Maar ook dan, aannemende dat bovenge
noemde cijfers enigszins uitkomen, is de
combinatie van westelijk kapitaal en oos
terse bemanning (1955 + 590 = 2545)
verreweg de goedkoopste manier van ex
ploiteren.
En daar zal de vrachtenmarkt zich vermoe
delijk op richten, met alle gevolgen daaraan
verbonden.
Met het bovenstaand artikeltje hoopt
schrijver dezes een kleine doch positieve
bijdrage te hebben geleverd aan de discus
sie over Maritiem Nederland.
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SLIPWA Y-HEKTRA WLER
'TETMAN HETTE’
Op woensdag 13 juli 1988 vond na een
geslaagde proeftocht op de Oostzee in
IJmuiden de overdracht plaats van de slipway-hektrawler KW 20 TETM AN HET
TE’. Deze hektrawler is in de Nederlandse
vissersvloot momenteel de enige trawler
met een slipway, hekgalg en laadbomen.
Het schip is gebouwd op de Gdansk Shipyard in Polen en is een kruising tussen een
Russische slipway traw ler en een Neder
landse hektrawler. (zie fig. I )
A LG EM EEN
De ’KW 20’ is een fabrieks-hektrawler
met 2 ruimen, I ruim voor de machineka
mer en I ruim achter de machinekamer.
Deze ruimen zijn gescheiden door 3 tus
sendekken. Het vaartuig is bestemd voor
wereldwijde visvangst en visvervoer. Er is
accommodatie voor 40 personen. Deze
trawler is het vijfde schip dat in Polen werd
gebouwd voor Rederij Kennemerland. De
eerste vier zijn span-kotters.
Classificatie
Het vaartuig is gebouwd volgens de regels
404

en onder toezicht van Lloyd's Register of
Shipping+ I00A I-LM C -R M C -Iceclass2,
en de Nederlandse Scheepvaart Inspectie,
éénmans wachtbezetting en onbeperkte
vaart.
Hoofdafm etingen
Lengte o.a. 95,06 m; lengte 1.1.87,00 m;
breedte op de spanten 15,90 m; diepgang
6.50 m; holte to t het hoofddek 10,00 m;
holte to t het tussendek 7,30 m. D w t bij
6.50 m diepgang 2750 ton; ruiminhoud
3400 m3 voor ongeveer 86.000 pak vis. De
invriescapaciteit is 155 ton vis per 24 uur.
De snelheid bij geladen diepgang is 16 mijl
per uur. Om gelijklastig binnen te komen
met geladen schip loopt het scheepsvlak
1,60 m op naar voren ten opzichte van het
hoofddek. (zie algemeen plan)
Tankinhouden
Brandstof HFO: 915 m3; brandstof MDO:
160 m3; drinkwater: I 10 m3; water voor
viskoeling RSW tanks: 280 m3; ballastwater: 210 m3; smeerolie: 64 m3.

20

V O O R T S T U W IN G S IN S T A L L A T IE
De voortstuwingsinstallatie bestaat uiteen
SULZER dieselmotor type 8-ZA-40/48
met een vermogen van 4400 kW (6000 pk)
bij 580 omw./min. (zie fig. 2) Deze motor
werd in licentie gebouwd door de ZGODA fabriek in Katowice. Het is een niet
omkeerbare viertaktm otor met een cylinderdiameter van 400 mm en een slag van
480 mm. De turboblower is van het fabri
kaat BBC type VTR454-11, de regulateur
is een Woodward type PGA-58. De motor
is meteen schakelbare elastische koppeling
verbonden met een vertragingskast (zie
fig. 3) van het fabrikaat ZAMEG type MAV90, met een vertraging van 3,3:1. Deze
vertragingskast is gekoppeld aan een ver
stelbare LIAANEN schroef in licentie ge
maakt door ZAMEG. De diameter van de
schroef is 3800 mm. Om de schroef is een
vaste KORT straalbuis geïnstalleerd.
Hulpm otoren
In de machinekamer zijn 2 SULZER hulp
motoren type 6-ATL-25H geïnstalleerd,
met een vermogen van 870 kW bij 750
SenW 55STE IAARGANG NR 20
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omw./min, in licentie gebouwd bij H. Cegielski in Poznan. Op het hoofddek aan SB
zijde is de nooddynamokamer, de m otor is
een W O LA diesel type 39H6 met een
vermogen van 120 kW bij 1500 omw./min.

fier voor HFO. Het toevoer-brandstofsysteem is uitgevoerd met 2 toevoerpompen
en 2 circulatiepompen. In het brandstoftoevoersysteem is een automatisch brandstoffilter geplaatst fabrikaat Boll&Kirch.

Brandstofsysteem
Het brandstofsysteem voor de hoofd-en
hulpmotoren in de machinekamer is ont
worpen voor het gebruik van brandstof
met een viscositeit van 180 cSt bij 50°C.
Alle brandstof voorraadtanken zijn in de
dubbele bodem en voor de machinekamer
onder de vriescompressorkamer gesitu
eerd. De brandstofdag- en de settlingovervloeitank hebben beide 22 m3 inhoud.
Er zijn 2 brandstof trimpompen, elk met

Smeeroliesysteem
De voortstuwingsmotor is voorzien van
een aangebouwde smeeroliepomp en een
elektrisch gedreven reservepomp elk met
een capaciteit van 80 m3/h bij 6 bar. De
smeerolie w ordt gekoeld door een zeewatergekoelde oliekoeler waarbij de tempe
ratuur geregeld w o rd t door een thermos
tatische regelaar. In de toevoerleiding naar
de hoofdmotor is een automatisch terugspoelfilter fabrikaat Boll&Kirch geplaatst.

Fig. I. Slipway en trawlmast/hekgalg op
het achterschip.

Fig. 2. De hoofdmotor.

Fig. 3. Vertragingskast met PTO voor generatoren.
een capaciteit van 16,5 m3/h met een opvoerhoogte van 25 m, één voor HFO en
één voor MDO; beide pompen zijn reserve
voor elkaar. Voor het separeren van de
branstof zijn er 3 Alfa-Laval separatoren
type MAPX in licentie gemaakt bij WSKKrakow. Eén van de drie is een MDO
purifier, de andere twee zijn clarifier/puriSenW 55STE IAARGANG NR 20

Overige werktuigen
Door de hoofdmotor w ordt niet alleen de
smeeroliepomp aangedreven maar ook de
zoutkoelwaterpomp, de cilinderkoelwaterpomp en de verstuiverkoelwaterpomp.
Er zijn 2 startluchtcompressoren met 2
luchtvaten en 2 werkluchtcompressoren
geïnstalleerd. Er is een oliegestookte ketel
met een capaciteit van 1600 kg stoom/h bij
een druk van 5 bar, ook zijn er 2 afvoergassenketels, één in de afvoergassenleiding
van de hoofdmotor en één in de afvoergas
senleiding van één van de hulpmotoren.
Deze ketels verzorgen de benodigde
warmte voor het verwarmen van de
brandstof, de CV-installatie en de pekelverwarmers voor de frosters op het vis-

Fig. 4. Hulpmotor.

Voor het reinigen van de smeerolie zijn
twee Alfa-Laval separatoren geplaatst, I
voor de hoofdmotor en I voor de hulpmo
toren, ook deze zijn van het type MAPX.
De vertragingskast tussen voortstuwingsschroef en hoofdmotor heeft ook een aan
gebouwde smeeroliepomp en een elek
trisch gedreven reservepomp.

verwerkingsdek. Voorts is er een verdam
per met een capaciteit van 12,5 m3/24 h.
Vervolgens zijn er de nodige lens/ballast
en brandbluspompen als ook een sewage
installatie en een lenswaterseparator. Er is
een zout- en een zoetwater hydrofoorinstallatie met 2 hydrofoor-tanks en I heater voor zoetwater.
405

ELEKTRISCHE IN S T A L L A T IE
De elektrische installatie w ordt gevoed
door 6 dieselgedreven generatoren:
Een draaistroomgenerator w ordt aange
dreven door de voortstuwingsmotor via
een PTO aan de vertragingskast met een
vermogen van 1500 kVa, 3 fase, 50 Hz bij
1000 omw./min.
Twee draaistroomgeneratoren, elk 1000
kVA, 3fase 50Hz.bij750omw./min.eneen
haven/noodgenerator met een vermogen
van 112 kVA, 3 fase 50 Hz bij 1500 omw./
min. worden aangedreven door hulpmotoren. Voor het aandrijven van de visiieren
zijn er twee gelijkstroomgeneratoren van
elk 350 kW, 700 V bij 1000 omw./min.,
deze generatoren worden aangedreven
via een PTO, door de vertragingskast van
de voortstuwingsmotor. Deze generato
ren kunnen via een thyristorregeling als
aandrijving van de schroef worden ge
bruikt als de voortstuwingsmotor is uitge
vallen. Tijdens de proefvaart werd met
deze noodaandrijving een snelheid van 10

Fig. 5. Machine controlekamer.

Fig. 6. Ankerlier.

Fig. 7. Nettenlieren.

Fig. 8. Trawllier.

Fig. 9. Watervallier.

mijl per uur behaald in ballast conditie.
Deze generatoren zijn van het fabrikaat
INDAR, en geleverd inclusief de besturing
door BAKKER B.V. te Sliedrecht.
Voor de verlichting zijn er twee transfor
matoren van elk 100 kVA 400/230 V. en
een noodtransformator van 40 kVA,
406

400/230 V geïnstalleerd. Er is een 24 V
gelijkstroom-installatie voor de navigatie,
de visopsporingsinstrumenten en de nood
verlichting. De vislieraandrijving en de
noodvoortstuwingsinstallatie kunnen zo
wel vanuit de machinekamer controlepost
als vanuit het stuurhuis worden bediend,
(zie fig. 5)

D E K W E R K T U IG E N
& S T U U R M A C H IN E
Op het voordek is een dubbele elektrisch
aangedreven anker/verhaallier geplaatst
van het fabrikaat TOW IM OR (zie fig. 6),
met een trekkracht van 80 kN bij 12 meter
inhaalsnelheid bij een kettinglengte van
100 m. Achter de accomodatie op het
hoofddek staan de volgende lieren opge
steld: twee nettenlieren (zie fig. 7) met een
capaciteit van 10 m3 met op elke trommel
daarachter aan SB en BB zijde een trawllier
(zie fig. 8) met een capaciteit van 3000 m
draad elk en een maximum trekkracht van
300 kN. Daarachter staan aan SB en BB een
watervallier (zie fig. 9) met elk twee trom 
mels voor het halen van de vis, deze lieren
hebben een trekkracht van 175 kN. Op het
sloependek staan aan BB en SB twee lieren
voor het halen van het net via de slip-way,
deze lieren hebben elk een capaciteit van
120 kN. Aan SB en BB achter zijn twee
kaapstanders (zie fig. 10) geplaatst en op de
hekgalg twee kranen om de visborden bin-

nenboord te hijsen. Voorts staan er op de
hekgalg twee netsondelieren elk met een
trommel voor 3000 m kabel, deze lieren
worden hydraulisch aangedreven en be
diend vanuit het stuurhuis, de lieren zijn van
het fabrikaat BRA I I VAAG.
Het vaartuig is verder voorzien van twee
portaal masten, één op het voorschip en
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één op het achterschip, midscheeps zijn er
twee laadmasten geplaatst; elke laadboom
heeft een hijsvermogen van 3 ton. Het roer
wordt door een dubbelram-hydraulische
stuurmachine aangedreven, de maximale
roerhoek is 2 x 45°, de stuurmachine is
gekoppeld aan een flaproer, ontwerp
Heinz-Hinze en in licentie vervaardigd
door de firma REKAB. De stuurmachine is
van het fabrikaat HYDROSTER.
VISV E R W E R K IN G S IN S T A L L A T IE
Op het achterdek bevindt zich de visgalgtrawlmast, alsmede het visstortiuik dat hy
draulisch bediend wordt. Naast dit visluik
zijn twee vtsgoten, één aan SB zijde en één
aan BB zijde. In deze visgoot zijn luiken
aangebracht welke toegang geven to t de
RSW tanks. In de RSW tanks is gekoeld
zeewater met een temperatuur van ongeveer°C, om de vis zo koel mogelijk te
bewaren voordat deze naar de vriesinstallatie of de fileerinstallatie gaat. Tussen de
RSW tanken is de vislast voorzien van

transport van de vis die uit de sorteerma
chine komt w ordt via een stelsel van trans
porteurs afgevoerd naar de verticale vrie
zers (zie fig. 11 ). Ook kan de vis naar een
visfileerinstallatie op een hoger gelegen
dek getransporteerd worden.
Vanuit drie visbunkers worden de plaatvriezers gevuld, na een invriesperiode van
ongeveer 2 l/ i uur to t -20°C. worden de
blokken bevroren vis via een trans
portband naar de automatische inpakmachine afgevoerd, en daarna op een trans
portband het visruim ingevoerd. Deze inpakmachine is van het fabrikaat Machinefa
briek BREDA.
Op het bovendek achter de accommodatie
is een visfileerinstallatie (zie figuur 12)
geïnstalleerd, deze installatie bestaat uit
drie BAADER fileermachines, een filetwasmachine en een automatische weeginstallatie. Deze weeginstallatie (zie fig. 13) is
door de firma MEtJN geleverd. De gefileer
de vis w ordt in aluminium bakjes in hori-

iatie van de visruimen is als volgt opge
bouwd; op de tanktop is een laag polyuritaanschuim aangebracht afgedekt met wa
tervast multiplex. De isolatie van de huid,
dwarsschotten en onderkant dekken is
eveneens uitgevoerd met polyuritaanschuim en afgedekt met aluminiumplaat, de
huid en de dwarsschotten zijn daarna voor
zien van wegering latten tegen beschadi
ging van de isolatie. De gehele visverwerkingsinstallatie is uitgevoerd in roestvrij
staal. De firma AFAK heeft voor deze
installatie de werktekeningen geleverd aan
de firma TECHMET welke onder toezicht
van AFAK deze installatie vervaardigd en
gemonteerd heeft.
KOEL- & V R IE S IN S T A L L A T IE
De koel- en vriesinstallatie heeft als primair
koelmiddel freon R 22 en pekel als secun
dair koelmiddel. De vriesinstallatie is uitge
legd voor het invriezen van 155 ton vis per
24 uur In 24 verticale JACKSTONE plaatvriezers en vier horizontale plaatvriezers.

Fig. 10. Kaapstander met visbord.

Fig. II . Verticale plaatvriezers.

Fig. 12. Visfileer-installatie.

Fig. 13. Weeg-installatie voor gefileerde vis.

keestutten en losse keeplanken, dwarsover is er een well voorzien van 2 pompen.
Deze pompen kunnen niet alleen het water
uit de RSW tanken overboord pompen
maar ook visafval.
Het transport van de vis vindt plaats vanuit
de vislast via een vissorteermachine, deze
machine is van het fabrikaat VAN RIJN. Het
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zontale vriezers (zie fig. 14) ingevroren.
Na het invriezen worden de bakjes verwij
derd en gaat het visblok door een glaseermachine om daarna een dek lager in een
kartonnendoos automatisch verpakt te
worden.
De visruimen zijn voorzien van horizontale
transportbanden en verticale liften. De iso-

De inlaat temperatuur van de pekel aan de
plaatvriezers is —40°C. in tropen condi
tie. In het hart van het visblok is de eindtemperatuur —20°C. Voor het invriezen
van de vis zijn er vijf tweetraps schroefcompressoren (zie fig. 15) van het fabrikaat
KÜHLAUTOMAT geïnstalleerd elk met
een vermogen van 195.000 W bij
407

—42/ + 35°C. Voor de RSW visvoorkoelinstallatie is er een schroefcompressor ge
plaatst met een vermogen van 160.000 W
bij —38/ + 38°C. De visruimen worden ge
koeld met een direct expansie systeem als
ook de zeewater koeler van het RSW

A C C O M M O D A T IE
De accommodatie is verdeeld over drie
dekken. Op het onderbrugdek zijn de ver
blijven voor de schipper, de eerste stuur
man, de eerste machinist, tweede stuur
man en de tweede machinist. Op het sloe-

modatie niet boven de machinekamer is
gelegen, blijft het geluid in de verblijven
onder de 50dBA.
Ook is hier de airconditioning installatie
ondergebracht, elk bemanningsverblijf is
voorzien van een regelbare verwarmings/

Fig. 14. Horizontale plaatvriezers.

Fig. 15. Freon Schroefcompressoren.

Fig. 16. U-vormige console in het stuurhuisfront.

Fig. 18. Bedieningsconsole achterzijde stuurhuis.

systeem. Elk systeem is reserve voor de
andere.
In de pekelkoelers waarvan er twee zijn
geïnstalleerd w ordt de pekel door directe
expansie afgekoeld to t —42°C, waarna
de gekoelde pekel naar de plaatvriezers
w ordt gepompt. Per plaatvriezer worden
50 blokken vis van 53 x 53 cm ingevroren,
de dikte is 10 cm; het gemiddeld gewicht
van een blok is 24 kg. Als de temperatuur
van —20°C. in het hart van het visblok is
bereikt, w o rd t de koude pekel afgesloten
en in tegenstroom hete pekel door de
vriezer gepompt dit w o rd t gedaan om de
visblokken hydraulisch uit de vriezers te
kunnen drukken.
Voor de visopslag zijn er lamellen lucht
koelers toegepast, deze zijn geschikt voor
directe verdamping van de freon. De koe
lers zijn voorzien van elektrisch gedreven
ventilatoren, die de gekoelde lutht van
—30°C. in de visruimen laten circuleren.
De visvoorkoelinstallatie is geschikt voor
het koelen van 150 ton vis van +25°C. to t
+ I°C. in een tijd van ongeveer 8 uren.
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Fig. 17. Afstand besturingsknop.

pendek zijn twee eenpersoons verblijven,
vier tweepersoons verblijven, de eige
naarshut, het hospitaal, en een toiletruim 
te. Op het hoofddek zijn elf twee persoons
verblijven, de messroom, de kombuis met
proviand ruimen, een toiletruim te en een
wasserij gesitueerd. D oor dat de accom-

koel unit. De accommodatie is verder uit
gerust met een branddetectie systeem
met de indicatie in het. stuurhuis.
Het stuurhuis is als volgt ingedeeld, aan SB
voor is de U-vormige console (zie fig. 16)
voor de besturing, de navigatie instrumeten, de visopsporings instrumenten, de be
diening van de voortstuwingsmotor en de
noodvoortstuwings bediening. Aan SB zij
de bevindt zich de kaarten tafel. De bestu
ring van het schip kan ook door middel van
een tiller via een kabel (zie fig. 17) aan de
buitenkant van het stuurhuis plaats vinden.
Aan BB zijde is de radiokamer onderge
bracht.
Tegen de achterwand van het stuurhuis is
een console voor het bedienen van de
vislieren en de voortstuwingsmotor (zie
fig. 18). Ook is er een back-up installatie die
tijdens een black-out de belangrijkste in
strumenten van noodstroom voorziet.
Brandblus & reddingsmiddelen
Het schip is uitgerust met vier opblaasbare
reddingsvlotten en een ZEPHYR MOB
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rubberboot met buitenboordmotor. Voor
het blussen van brand is er een HALON
1301 blusinstallatie van het fabrikaat GINGE, de handbrandblussers zijn geleverd
door de firma VAN RIJN.
N A U T IS C H E & VIS O P S P O R IN G S
U IT R U S T IN G
In het stuurhuis zijn de volgende nautische
en visopsporingsinstallaties
onderge
bracht.
- een FURUNO FSN-70 satelliet naviga
tie ontvanger.
- een KODEN LORAN C Navigator L R 768.
- een FURUNO echosounder, type FE 824,50 en 88 kHz.
- een FURUNO echosounder, type FE 824,28 en 50 kHz.
- eenJRC echosounder, typeJFV- 2 16,75
en 200 kHz.
- een ATLAS echosounder, type 792,33
kHz.
- een ELAC catch indicator, TA Z - 8.

- een FURUNO VHF directionfinder, ty
pe FD - 525.
- een RACAL - DECCA BRIGHT
TRACK radar, type RM 2070/6 BT.
- een RACAL - DECCA BT Remote
display.
- een RACAL - DECCA 20" BT Seconda
ry viewing unit.
- een RACAL - DECCA Marine Naviga
tor, system MNS - 2000.
- een RACAL - DECCA CVP 3500 kleuren video Plotter.
- een RACAL - DECCA Electromagnetisch Log EM 3.
- een RACAL - DECCA Telex ontvanger, type Navtex - 2.
- een SIMRAD SX 202 Colour Sonar.
- een RACAL - DECCA Automatische
Pilot, type DP 450 G.
- een INA Tijdafhankelijke Tiller, type
HLU.
- een INA Roerstandaanwijzer.
- een RACAL - DECCA Portable F/U
Tiller, type 42A20.

REDERIJ GEBR. WIJSMULLER
40 JAAR
\

50 jaar actief
Op 27 augustus van dit jaar bestond het
scheepstransportbedrijf Rederij Gebr.
Wijsmuller B.V. uit Baarn officieel 40 jaar.
Echter al zo’n tien jaar eerder begon het
bedrijf met het transporteren van schepen.
Op 27 augustus 1948 richtten vijf broers,
Arthur, Antonie, Abraham, John en Bart
Wijsmuller, Rederij Gebr. Wijsmuller op.
Het nieuwe bedrijf legde zich toe op het
transporteren van schepen. Een activiteit
waar de broers voor de Tweede W ereld
oorlog al mee waren gestart. Het eerste
schip dat zij transporteerden was de Sandon I, een baggervaartuig. Door de oor
logsdreiging die hand over hand toenam
verliep de reis van Rotterdam naar het
toenmalige Siam niet zonder incidenten.
Bij Djibouti werd de Sandon I bijna to t
zinken gebracht, omdat zij werd aangezien
voor een Duitse hulpkruiser.
Sinds het transport van de Sandon I , die
uiteindelijk veilig in Siam aankwam, heeft
de Rederij meer dan 1.000 vaartuigen ver
voerd van zeer uiteenlopende aard: sleep
boten, bulk carriers, veerboten, drijvende
kranen, trawlers, baggervaartuigen enz.

goede reputatie van scheepstransporteurs, die in het verleden wel eens piraten
werden genoemd.
De rederij heeft zich door een professio
nele aanpak altijd onderscheiden van de
zogenaamde piraten. Het transporteren
van een schip is meer dan haar van A naar B
brengen. In de loop der jaren is een uitge
breid dienstenpakket ontwikkeld dat on
losmakelijk is verbonden met het scheepstransport: registratie, reactiveren van op
gelegde schepen, inspectie, verzekering

- een Microtecnica POLARIS MK - 2 Ba
sic Gyrokompas MB 20/1.
- een OBSERVATOR Kompassysteem
MK 52.
- een INA wachtalarm, type PVS.
- een Marconi RFD, Lodestar ADF - 3D.
- een SKANTITRP 8750 D-SSB radiote
lefonie installatie, 750 W.
- een SKANTITRP 6000 SSB radiotelefo
nie installatie, 400 W.
- een SKANTI TRP 2500/2 versie B mari
foon.
- en SKANTI MARIN ETTA reddingbootzender, type TRP I .
- een SKANTI R 6020 wachtontvanger.
- een R A C AL-D EC C A 12"-3 cm Radar,
type RM 1290A/4.
- een C A N O N telefax.
- een WEATHER facsimile receiver.
Deze instrumenten zijn geleverd door RA
DIO HOLLAND en Internationale Navi
gatie Apparaten. (INA)

enz. Ook aanverwante diensten als het
trainen van nieuwe bemanningen en proef
vaarten met nieuwe schepen worden door
de rederij uitgevoerd.
Rederij Gebr. Wijsmuller maakt deel uit
van de Wijsmuller Groep die werkzaam is
in de scheepvaart en offshore. De eerste
activiteit van het in 1906 opgerichte Wijsmullerconcern was ook het transporteren
van schepen. Oprichter kapitein Jan Wijs
muller, vader van de oprichters, trans
porteerde in dat jaar een kleine stoomsleepboot van Nederland naar Argentinië.
Een deel van de reis moest hij zeilend
afleggen, omdat het scheepje niet genoeg
kolen kon meenemen voor de overtocht.
Baggervaartuig 'Sandon I Het eerste
schip door Wijsmuller getransporteerd in
1939. Van Nederland naar Siam.

w

Piraten
'Er is nog nooit een deel van de uitrusting
vermist van schepen die wij transporte
ren’: een citaat uit een folder uit de beginja
ren van de rederij. De vijf broers zetten
zich met deze tekst af tegen de minder
SenW 55STE IAARGANG NR 20
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CORROSIEBEHEERSING
BIJ MARITIEME

CO

door: Prof. dr. F. P. IJsseling**
IN L E ID IN G
Als inleiding van de voordrachten op deze
maritieme materialendag lijkt het nuttig
een algemeen kader aan te geven waarbin
nen de corrosiepreventie- en bestrijding
zich afspelen. De hiermede samenhangen
de activiteiten dienen reeds in de ontwerp
fase te beginnen. In de eerste plaats zal er
bij het ontwerpen van een constructie
duidelijkheid moeten zijn over een aantal
aspecten, als bijv:
- doel
- gewenste gebruiksperiode
- gebruikscondities
- speciale eisen, bijv. t.a.v. veiligheid,
milieuaspecten enz.
In feite is ontwerpen, zeker wanneer het
gaat om meer ingewikkelde constructies,
een gecompliceerde activiteit, die zeker
interdisciplinair van aard is. Immers, het
gaat niet alleen om de technische aspecten
- die op zichzelf meestal reeds een inter
disciplinair karakter hebben - maar ook om
economische en eventuele andere — bijv.
maatschappelijke en juridische - aspecten.
Wat betreft de economische aspecten bijv.
wint steeds meer de overtuiging veld dat
de investerings- en exploitatiekosten niet
los van elkaar mogen worden gezien. Im
mers, het gaat om de totale kosten nodig
om de constructie gedurende de gewenste
periode operationeel te doen zijn. D it be
tekent o.a. dat bij het ontwerpen reeds
duidelijk met het aspect onderhoud —
zowel wat betreft de operationele als de
economische kanten - rekening gehouden
dient te worden. Het m otto hierbij is:
’maintenance is the consequence of
design'
Gezien het interdisciplinaire en gecompli
ceerde karakter van het ontwerpproces
zijn systeembenadering, systeemmanagement en systeembeheersing in dit verband
moderne begrippen.
Het is zelfs zo dat er een nieuw vakgebied is
ontstaan, de terotechnologie, gedefini
eerd als een combinatie van management,
financiële, technische en andere technie
ken toegepast op de fysieke hulpmiddelen
in het streven naar economsiche levens* Lezing gehouden op de Maritieme Materia
lendag van de Stichting Materiaalonderzoek in
de Zee te Delft op 7 maart 1988
** Koninklijk Instituut voor de Marine/Corrosielaboratorium Den Helder
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Figuur I. Terotechnologisch fasen-diagram [ I]
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duurkosten. De terotechnologie beoogt
een multidisciplinaire benadering van ma
nagement en produktie [ I ].
D it doel moet worden bereikt door de
inschakeling van de vele reeds bestaande en
bekende disciplines- bijv. door de vorming
van projectteams - bij het nemen van be
slissingen over productiemiddelen. De te 
rotechnologie heeft betrekking op de ge
hele levensduur, beginnende met de speci
ficatie van eisen die ten grondslag liggen aan
het ontwerp en eindigende met de afvoer
uit de gebruikende organisatie. Het voor
gaande w ordt wel verduidelijkt met een
zgn. terotechnologie-fasendiagram (fig. I )
[ I ]. Systeembeheersing, planning en terug
koppeling van informatie vormen de pijlers
van de terotechnologie.
Het zal duidelijk zijn dat ook de preventie
en bestrijding van corrosie in het kader van
levensduurvoorspelling en -verlenging
hierbij een rol spelen. Evenzo vormen acti
viteiten als inspectie, conditiebewaking en
corrosiemonitoring, schadeanalyse, restlevensduurbepaling,
bedrijfszekerheidstechniek, onderhoudsmanagement, enz.,
onderdelen van het door de terotechnolo
gie bestreken vakgebied.
Bij het opstellen van specificaties waaraan
een constructie moet voldoen spelen in
het bijzonder de volgende invloedsfacto
ren een rol:
krachten, zowel statische als dynamische
trillingen
milieu
temperatuur
stroming

b e s te llin g /

geb r u ik

T T
in b e d r i j f
s t e llin g

Hierbij dient vermeld te worden dat er
ook combinatiemogelijkheden zijn, bijv.
milieu en mechanische krachten, leidend
to t spannings- en/of vermoeiingscorrosie
met als gevolg scheurvorming en breuk.
Bij maritieme constructies zijn het vooral
de mechanische krachten en de milieu in
vloeden die zich doen gelden. In het kader
van deze dag zal vooral aandacht worden
geschonken aan de corrosiepreventie en bestrijding, of liever, naar aanleiding van de
eerder gemaakte opmerkingen, de corrosiebeheersing.
Immers, binnen het kader van een door
systeemanalyse geoptimaliseerde bedrijfszekere bedrijfsvoering is een zekere mate
van corrosie dikwijls best toelaatbaar, mits
er geen onverwachte, niet-geplande sto
ringen optreden.
M O G ELIJKHED EN
V O O R C O RRO SIEBEHEERSING
De algemeen mogelijke methodieken
voor de preventie en bestrijding van cor
rosie kunnen als volgt worden gerubri
ceerd [2, 3]:
1. materiaalkeuze
2. corrosiebewust ontwerpen
3. materiaalvoorbehandeling
4. toepassing van additionele corrosiewerende maatregelen als:
—» vermoeiing, breuk,
scheurvorming, deformatie
—* slijtage, fretting
—» corrosie
—* deformatie, kruip
—» erosie, abrasie
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a. beheersing en/of wijziging van het
milieu
b. toevoeging van Inhibitoren
c. toepassing van beschermende lagen
d. toepassing van kathodische of anodi
sche bescherming
Van primair belang hierbij is echter dat het
totale concept voor de maatregelen tegen

mech, b e l a s t i n g
t r illin g e n
te m p e ra tu u r
m i l ie u

— m a t e r ia a lk e u z e

u it v o e r in g c o n s t r u c t ie
v e r b in d in g e n
t o e g a n k e li j k h e id
a f r o n d in g e n
s p le te n
a fv o e r con d en s, sp a tw a te r

c o r r o a le b e v u a t
ontwerpen

m e t a a lo p p e r v la k
w a rm te b e h a n d e lin g

— v o o rb e h a n d e lin g

ONTWERP

m i l i e u b e h e e r s e n / w ijz ig e n
In h i b i t o r e n
d e k la g e n
k a t h . / a n . b esch erm in g

a d d it io n e le
' c o r r . b esch erm in g

— KOSTEN: v e r g e l i j k i n g

passen bestrijdingstechniek dient reeds in
de ontwerpfase te worden gemaakt.
Uiteraard speelt het kostenaspect hierbij
een grote rol. Dikwijls kan er gekozen
worden tussen een in eerste instantie bij
aanschaf duurder constructiemateriaal en
een goedkoper type dat wel of meer addi
tionele bescherming en/of onderhoud be
hoeft. O f gaat de keuze tussen meerdere

a l t e r n a t i e v e m o g e lijk h e d e n .

t o e z i c h t t i j d e n s bouw
k w a lit e it s e is e n
k e u r in g s e is e n
k w a lit e it s c o n t r o le
d o c u m e n ta tie ,
p la n n in g ,
■o r g a n i s a t i e ,
v o o r s c h r if t e n
enz.

i n b e d r i j f name
s t i l s tan d / c o n s e rv â t le
In s p e c t ie
c o n d lt le b e w a k in g
c o r r o s le m o n i t o r In g

onderhoud
r e p a r a t ie
r e 3 e r v e d e le n

Figuur 2. Overzicht activiteiten in de ontwerpfase.

corrosie reeds in de ontwerpfase to t stand
komt (fig. 2).
Materiaal keuze
De drie eerstgenoemde punten gelden
zeer algemeen. W at betreft het eerste
punt, de materiaalkeuze, betekent dit dat
bij het ontwerpen terdege aandacht moet
worden geschonken aan de mogelijke corrosieaspecten. 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 kan hebben.
Ook de keuze van een eventueel toe te
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beschermsystemen, die onderling verschil
len in prijs, kwaliteit en duurzaamheid.
Zoals reeds eerder vermeld is het erg
belangrijk dat eventuele kostenvergelijkingen worden gemaakt op basis van de
totale kosten gedurende de verwachte
levensduur, d.w.z. de som van de kosten
van de investering en van de exploitatie
kosten om het systeem operationeel te
houden. Er zijn hiervoor verschillende me
thodieken uitgewerkt, waarbij rekening
kan worden gehouden met de invloed van
rente, inflatie, belastingmaatregelen, enz.
In de corrosiesfeer w ordt hiertoe met
name de op de netto contante waarde
berustende methode toegepast [4-6].

Corrosiebewust ontwerpen
Eveneens in de ontwerpsfeer ligt het cor
rosie bewust ontwerpen, dat in de praktijk
veel narigheid en kosten kan voorkomen.
Er bestaan in dit verband een aantal relatief
eenvoudig toe te passen principes en regels
waar de hand aan gehouden dient te w o r
den [7-9],
In verband met het corrosieve karakter
van het maritieme milieu dient aan de vol
gende aspecten extra aandacht te worden
geschonken [ 1, 10, II]:
1. Het voorkomen van situaties waarbij
het corrosieve milieu zich kan verzamelen
in afgesloten ruimtes, etc. In de praktijk
blijken zeewater en condens overal te kun
nen komen {’worst-case’ benadering toe
passen en zorgen voor afvoermogelijkheid);
2. Bij toepassing van coatings zorgen voor
aangepaste vormgeving, goede bereik
baarheid, etc.;
3. Iedere vorm van bescherming tegen
corrosie (verf, metallieke deklaag, katho
dische bescherming, etc.) beschouwen als
een integraal deel van de constructie;
4. Letten op mogelijke contactcorrosie
tussen metalen onderling;
5. Zorg dragen voor goede dimensionering, lay-out en uitvoering van zeewatervoerende systemen; locale turbulentie, te
grote watersnelheden en aanzuigen van
lucht vermijden;
6. Te grote statische en/of dynamische
trekbelasting en het optreden van spanningsconcentraties vermijden;
7. Letten op mogelijke corrosie-aspecten
bij het maken van lasverbindingen;
8. Letten op mogelijke cavitatie bij com
ponenten die moeten opereren onder
zeer turbulente omstandigheden (pom
pen, voorstuwers) of waar vibratie met
een hoge frekwentie kan optreden (koe
ling cilinders dieselmotoren);
9. Ontwerp van de constructie aanpassen
aan de gebruikte materialen; construeren
in aluminium of kunststoffen vergt andere
regels dan construeren in staal;
10. Spleten zoveel mogelijk vermijden
en/of elimineren met daartoe geschikte
middelen.
Materiaal-voorbehandeling
Bij het derde punt, de voorbehandeling van
het materiaal en/of de constructie, kan in
eerste instantie gedacht worden aan ont
vetten, schoonmaken, stralen, beitsen,
passiveren, etc. In het algemeen dus een
zodanige conditionering van het metaalop
pervlak dat daarop een gelijkmatige laag
corrosie produkten kan groeien of waar
met succes een goed hechtende en be
schermende deklaag op kan worden aange
bracht [ 12], In het kader van voorbehande
len kan echter ook gedacht worden aan
een warmtebehandeling om het materiaal
en/of de constructie minder gevoelig voor
corrosie te maken. Een voorbeeld hiervan
is het toepassen van een warmtebehande-

Tabel I. O verzicht corrosiewerende systemen toegepast bij dem onstratieproject U.S. N A V Y [21]
Systeem
nummer

Omschrijving

Specificatie

Uitvoering/applicatie

Toepassing

1.

Aluminium deklaag +
aluminium verf afdeklaag

DOD-STD-2138
DOD-P-24555

I Laag vlamgespoten A l (250-375 |x) +
I laag hitte bestendige A l-v e rf (75 |i)

Ruimten waar de temperatuur
continue o f discontinue een max.
waarde van 85°C kan bereiken

2.

Aluminium deklaag + epoxy
afdeklaag

DOD-STD-21 38 I Laag vlamgespoten A l (175-250 p) +
MIL-P-24441
I laag epoxy verf (100-200 p)

Boven-/buitenzijde in gebieden waar
erosie/abrasie op kunnen treden

3.

Deklaag (verf)

MIL-P-24441

3 Lagen epoxy-polyamide (totaal 225300 p) of I laag anorganische, zink
bevattende verf (75 p) + 2 lagen
epoxy-polyamide (150-200 p)

Hoge kwaliteit verfsysteem, toe te
passen boven-/buitenzijde

4.

Poedercoating

D oor fluidized bed o f elektrostatisch
aan te brengen, uitharden op ca.
230°C

Voor kleinere onderdelen die na
demontage apart behandeld kunnen
worden

Anti-slip dekverf

MIL-D-23003
MIL-D-24483

Bestaan uit corrosiewerende primer +
anti-slip laag; aan te brengen met
roller of door spuiten

Vlieg- en hangardekken, loopvlakken

6.

Keramische coating

MIL-C-817 5 1

l.p.v. cadmium laag

Voor kleine stalen voorwerpen
(moeren, bouten, fittings)

7.

W ater verplaatsende en
corrosiewerende afdichting

MIL-C-85054

Helder, doorzichtig afdichtmiddel, aan
te brengen op ongeverfde metalen en
elektrische componenten

Alleen op onderdelen in gesloten
behuizing; werkingsduur 2-4 weken,
d.w.z. voor onderdelen die
regelmatig onderhoud nodig hebben

8.

Anti vastroest middel

MIL-T-22361

Mengsel van zinkstof en petrolatum

Om het aan elkaar vastroesten van
metalen onderdelen (bijv. bouten +
moeren) tegen te gaan

9.

Verbeterde bout/moer
verbindingen

Verbetering materiaal combinaties uit
het oogpunt van contactcorrosie en
vastroesten

Zie tabel 3

10.

Afdichtende rubber

MIL-S-81733,
type 1

Bij kamertemperatuur uithardende
rubber (2-comp.). Aan te brengen met
borstel of door dompelen

V oor het bedekken van naden,
schroefkoppen e.d.

11.

Afdichtende rubber

MIL-S-81733
type IV

Bij kamertemperatuur uithardende
rubber (2-comp.). Uitharden alleen bij
uitsluiting van lucht. Goede hechting
op aluminium, staal en andere metalen

Aan te brengen op
metaaloppervlakken, die op elkaar
bevestigd worden bijv. m.b.v.
bouten e.d.

12.

Isolatie

MIL-I-23053/I5

Onder invloed van warmte krimpende
folie (kous, buis)

Elektrische verbindingen en
aansluitingen

13.

Isolatie

Plaat/folie op basis van ABS
(acrylonitril - butadieen - styreen)

Zeer geschikt voor naamborden,
naamaanduidingen e.d., geïsoleerd
op ondergrond te bevestigen d.m.v.
corrosiebestendige
bout/schroefverbinding

14.

Dampfase inhibitor

MIL-I-22110

Vluchtige inhibitor voor staal en
aluminium oppervlakken

In afgesloten systemen, die zelden
geopend worden

15.

Deklaag

MIL-S-8802

Afstripbare deklaag op polysulfide

Aan te brengen op oppervlakken
van metaal

ling na het lassen van roestvast staal om
eventueel geïntroduceerde gevoeligheid
voor interkristallijne corrosie in de warm
te beïnvloede zone op te heffen [ I 3).
Een ander voorbeeld betreft de toepassing
van AIMg5 legering type 5456 in de H116
i.p.v. in de H32I toestand, dit naar aanlei
ding van de gevoeligheid voor exfoliatie
van het laatstgenoemde type.
Corrosiewerende m aatregelen
Bij het vierde punt, het toepassen van
additionele corrosiewerende maatrege
len, bestaan er verschillende mogelijkhe
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den, die dikwijls ook in combinatie met
elkaar worden voorgeschreven.
De beheersing en/of wijziging van het mi
lieu is voor het maritieme toepassingsge
bied minder relevant. Het gaat hierbij om
de mogelijke verwijdering van agressieve
componenten uit het milieu (bijv. opgelos
te zuurstof), het regelen van de pH, ed. Het
zal duidelijk zijn dat dergelijke maatregelen
in het algemeen alleen technisch en econo
misch mogelijk zijn bij gesloten systemen.
Toch zijn er wel enkele toepassingen, bijv.
de filtratie van zoutdeeltjes uit de aangezo

gen lucht aan de iniaatzijde van gasturbines
bij schepen. Een ander voorbeeld is de
toepassing van een zoet koelwatersys
teem bij schepen dat via een centrale
hoofdwarmtewisselaar door zeewater ge
koeld wordt.
W at betreft de mogelijkheid van toevoe
ging van inhibitoren [14] aan het milieu
geldt in eerste instantie dezelfde beper
king als wat hierover bij de mogelijkheden
voor milieubeheersing werd vermeld. In
dit kader kan de toepassing van vluchtige
inhibitoren in al dan niet tijdelijk afgesloten
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Tabel 2: Enkele voorbeelden van toepassingen corrosiewerende
systemen bij dem onstratieproject U.S. Navy (voor m eer compleet
overzicht zie oorspronkelijke publikatie [21]).
Aansluitkasten voor elektrische verbindingen.
Bevestigingssteunen voor pijpen.
Telefoonkasten.
Houders voor draagbare veiligheidstijn.
Ondersteuningskolommen reddingsmateriaal.
Afsluiters hulpstoom.
Stoom afvoer.

duurzaamheid. Ook w ordt er naar ge
streefd de condities voorafgaande aan en
tijdens de applicatie minder kritisch en
beter beheersbaar te maken [ 17], Een be
langrijk aspect bij dit alles is de toenemen
de zorg voor het milieu: veel research en
ontwikkeling worden gewijd aan de moge
lijke vervanging van milieubelastende com
ponenten door minder onvriendelijke be
standdelen.

Geus mast.
Toegangsluiken.
Kaapstander.
Anker windas.
Opbergruimte voor fender.
Onderdelen deksproei installatie.
Bevestigingen veiligheidsnetten.
Aansluitpijp en afsluiters voor walstoom.
Bevestiging antennes.
Waterdichte deuren.
Bevestiging brandblussers (poeder).
Ventilatieroosters.
Dekluiken.
Deklichten.
Naamborden.
Kabelafhouders.
Brandspuiten.
Seinlamp.

Bevestiging BOZ middelen.
Pijpen en afsluiters voor olieladen op zee.
Landingslichten helikopter.

ruimtes worden vermeld. Ook zijn er ech
ter voorbeelden bekend van de toevoe
ging van inhibitoren aan open zeewatersystemen, i.e. de dosering van FeS04 in het
zeewater bij toepassing van aluminiummessing en koper-nikkel legeringen in con
densors en leidingen.
Deklagen worden daarentegen wel alge-

meen en uitgebreid toegepast en wel in de
vorm van metallieke, organische, en anor
ganische lagen. Belangrijke voorbeelden
uit deze groepen zijn zink, aluminium, as
falt, bitumen, rubber, kunststoffen, email,
beton, conversielagen en verf [15, 16].
Bij de deklagen is er sprake van een voort
durende kwalitatieve verbetering wat be
treft hechting, beschermend vermogen en

Tabel 3: Voorgeschreven bout/m oer verbindingen in
demonstratieproject U.S. N avy [21].
Te combineren metalen:

Te gebruiken bo ut/m oer materialen:
(in afnemende volgorde van voorkeur)
diameter

staal met staal

< 3/8 inch

> 3/8 inch

rvs AISI 316

staal met
keramische deklaag'
rvs AISI 316
rvs AISI 304
rvs 18/8 type
nikkel-koper
(monel)

rvs AISI 304
rvs 18/8 type
nikkel-koper
(monel)

staal met al-legering**

rvs AISI 316
rvs AISI 304
rvs 18/8 type

rvs AISI 316
rvs AISI 304
rvs 18/8 type

al-legeringen met al

rvs AISI 316
rvs AISI 304
rvs 18/8 type

rvs AISI 316
rvs AISI 304
rvs 18/8 type

nikkel-koper met staal of met nikkel-koper

nikkel-koper

nikkel-koper

* keramische deklaag vlgs. MIL-C-8I75I
** bouten/moeren van al-legering niet toegestaan
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Ook de kathodische bescherming (kb)
w ordt veelvuldig in de zeescheepvaart, de
offshore en bij kustinstallaties toegepast,
en dan verreweg in de meeste gevallen in
combinatie met deklagen. Beide mogelijk
heden voor de technische uitvoering van
de kathodische bescherming, i.c. het wer
ken met opofferingsanodes of met opge
drukte stroom, worden hierbij toegepast
[18, 19]. Ook bij de kathodische bescher
ming is er sprake van een voortdurende
optimalisering wat betreft anodematerialen, voeding- c.q. regelinstallaties voor op
gedrukte stroom, enz. Door het beschik
baar komen van moderne meetmethodie
ken, in combinatie met de automatisering
van de verwerking en de presentatie van
meetgegevens kunnen door kb bescherm
de installaties veel doeltreffender onder
controle gehouden worden. Bovendien
zijn er dankzij de computer methodes ont
wikkeld die het ontwerpen en berekenen
van kb-installaties aanzienlijk vereenvoudi
gen en verbeteren [ 17],
Anodische bescherming is daarentegen in
zeewater niet relevant,aangezien deze
methode alleen toepasbaar is op passiveerbare legeringen en deze bij anodische be
lasting in chloridehoudend milieu onderhe
vig kunnen zijn aan putvormige corrosie.
Ontwerpfase
Tenslotte dient nogmaals het belang van de
ontwerpfase te worden benadrukt. Het
gaat hierbij niet alleen om de keuze van het
materiaal of de combinatie van materialen,
waarbij de mogelijheid van ongunstige in
terferentie niet over het hoofd mag w or
den gezien. Ook de andere genoemde
mogelijkheden voor corrosiepreventie en
-bestrijding dienen reeds in dit stadium te
worden gekozen. Nauw met het boven
staande verweven zijn de keuze van de
onderhoudsfilosofie, de toe te passen me
thodes voor bedrijfscontrole en inspectie,
etc.
Bovendien moeten kwaliteitseisen, materiaalspecificaties, voorschriften voor las
sen, keuring, in gebruikname, onderhoud
en inspectie worden opgesteld. Een en
ander dient volledig te worden gedocu
menteerd. Evenzeer belangrijk zijn echter
toezicht en controle bij de uitvoering, op
levering en de eerste in gebruikname van
de constructie (kwaliteitsborging). Het
komt nog te vaak voor dat een op zichzelf
goed uitgedacht ontwerp in de praktijk
niet aan de gestelde verwachtingen vol413

doet door slechte organisatie of gebrek
aan kwaliteitscontrole tijdens de con
structie.
In dit verband kan nog vermeld worden dat
het aantal schadeoorzaken ten gevolge van
ontwerpfouten, bewerkingen montage op
ca. 40-50% van het totale aantal geschat
w ordt bijv. ref. 20
PRAKTIJKVO ORBEELD
Ter illustratie van wat er met een door
dachte toepassing van corrosiepreventieen bestrijdingstechnologie kan worden be
reikt volgt de korte bespreking van een
demonstratieproject, uitgevoerd a/b van
een geleide wapen fregat van de U.S. Navy,
USS Cushing (DD 985) [2 1]. Hierbij moet
bedacht worden dat het hier de toepassing
van een aantal maatregelen achteraf be
treft, d.w.z. dat beslist niet van een optima
le situatie met implementatie van de corrosiebeheersing vanuit de ontwerpfase
kan worden gesproken.
Het project komt er op neer dat een
vijftiental corrosiewerende maatregelen
werden toegepast op een deel van het
bovenwater-gedeelte van het schip, zowel
aan de binnen- als aan de buitenzijde. De
corrosiewerende maatregelen zijn te ver
delen in vier groepen:
1. vlamgespoten aluminium lagen,
2. kwalitatief goede deklagen op organi
sche en anorganische basis,
3. afdichtingsmiddelen, en
4. verbeterde bout/moer verbindingen.
De afzonderlijke methodes zijn omschre
ven in tabel I , terw ijl in tabel 2 een over
zicht w ordt gegeven van de onderdelen
en/of gebieden waar de methodes werden
toegepast. Tabel 3 geeft een overzicht van
de voorgeschreven bout/moer-verbindingen.
De eerste uitkomsten van het project wa
ren zeer bemoedigend. Volgens schatting
van de commandant van het fregat werd
een besparing op door de bemanningsle
den uit te voeren onderhoud bereikt van
ca. 3000 mandagen per jaar. Hierbij werd
verwacht dat deze besparing zou kunnen
oplopen to t 5000 è 6000 mandagen per
jaar, indien de bedoelde methodes op het
gehele bovenwater-gedeelte van het schip
waren toegepast. Deze getallen moeten
worden betrokken op een bemanning van
250 man, waarvan er ca. 150 voor onder
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houd aan boord beschikbaar zijn. Gezien
het toenemende opleidingsniveau en de
voortgaande minimalisering van de beman
ning w ordt het plegen van onderhoud aan
boord steeds minder wenselijk geacht. Im
mers, dergelijke activiteiten werken nade
lig voor de geoefendheid en de operatio
nele gereedheid van het schip. Alleen al op
deze grond werden bovenstaande resulta
ten als zeer positief beoordeeld.
Twee kanttekeningen lijken echter op zijn
plaats:
I . het betreft een modern schip (in 1979 in
dienst gesteld);
2 omtrent de extra kosten van de applica
tie van de corrosiewerende maatregelen
valt niets te achterhalen.
Aangezien d it echter op zichzelf geen erg
bijzondere maatregelen waren zullen de
extra kosten zeker niet buitensporig groot
geweest zijn. Daarom kan verwacht w o r
den dat het project ook op zuiver econo
mische gronden een succes is geworden.
C O N C L U S IE S
1. Ook bij maritieme constructies is een
doeltreffende vorm van corrosiepreventie
en -bestrijding zeer wel mogelijk; de meest
optimale resultaten worden bereikt indien
reeds in de ontwerpfase w ordt uitgegaan
van een totaal concept;
2. Dergelijke corrosiewerende maatre
gelen kunnen op zich best een grotere
investering vergen; het eindresultaat moet
echter zijn een optimalisatie van kosten
voor investering + exploitatie (d.w.z. incl.
onderhoud en reparatie). Voor een derge
lijke optimalisatie op economische basis
zijn diverse berekeningstechnieken ont
wikkeld. Het kan echter ook zijn dat niet
geoptimaliseerd moet worden naar kos
ten, maar naar factoren als beschikbare
middelen voor onderhoud (beschikbare
mankracht, bereikbaarheid, etc.), inzet
baarheid of veiligheid;
3. Systeembenadering en -beheersing van
de constructie gedurende de gehele le
vensduur, inclusief planning en terugkop
peling van alle relevante informatie, is een
modern concept dat alle aandacht ver
dient; het corrosie-aspect is ook in deze
opvatting een deelaspect van het totale
systeem;
4. De implementatie van de mogelijkhe
den voor corrosiebeheersing van een con

structie hangt in sterke mate af van het ziel
van corrosie bewust zijn van een aanta
functionarissen in de organisatie: ontwer
pers, inspecteurs en onderhoudsmenser
maar vooral de managers. Het zich corro
sie bewust maken van deze groep zal o|
lange termijn het meeste effect hebben.
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boekwerk dat door jong en oud met ver
wondering voor de werkkracht en het
doorzettingsvermogen van W illem III ge
boeid gelezen zal worden.

Nieuwe uitgaven
K.J.S.
de g lo r ie u z e o v e r t o c h t
De expeditie van W illem III naar Engeland
in 1688. Drs. A. van der Kuijl. 80 blz. 29,7 x
21 cm, rijk geïllustreerd, paperback uit
voering. Uitgave: De Bataafsche Leeuw.
Singel 466-468, 1017 A W Amsterdam.
Prijs ƒ 29,90 ISBN 90.6707.187.0.
Het boek werd uitgegeven naar aanleiding
van de gelijknamige tentoonstelling in het
Maritiem Museum Prins Hendrik te Rot
terdam. De risicovolle overtocht naar En
geland van Willem III in 1688 met een
landingsvloot van 48 oorlogsschepen, 200
transportschepen, ruim 15 000 soldaten,
7000 man scheepsvolk en 4000 paarden
vormt het onderwerp van dit goed geïllus
treerde boek. Het boek behandelt deze
overtocht in een zeer brede zin. Zo w o r
den in afzonderlijke hoofdstukken, naast de
beschrijving van de eigenlijke overtocht,
ook de politieke verhoudingen in Europa,
de situatie van onze vloot, de werving van
extra schepen en het expeditieleger, de
financiering van de onderneming en de op
de tocht volgende gang van zaken in Enge
land beschreven. In twee bijlagen worden
de samenstelling van de vloot per admirali
teit en per eskader gegeven. Een litera
tuuropgave en een summary van de inhoud
van het boek in de Engelse taal vormen de
afsluiting.
In het boek, dat op zich zelf gelezen kan
worden en waarvoor men niet de tentoon
stelling behoeft te hebben bezocht, komt
men al spoedig geboeid lezend onder de
indruk van het w erk dat W illem III zelf
verzet heeft en hoe hij geholpen door een
beperkt aantal deskundigen de onderne
ming to t een succes heeft gemaakt, waarbij
geen mensenlevens verloren gingen, wel
het leven van een 1064-tal paarden die niet
goed vastgebonden waren in niet goed
geventileerde ruimten. Tegenover het
succes van Willem III, die als de spil en de
motor achter de onderneming, minutieus
alle belangrijke zaken regelde en contro
leerde, steekt schril het onvermogen van
zijn schoonvader Jacobus II af het gevaar te
onderkennen en te keren, nog maar niet
gesproken van Philips de lle die meende
bijna zonder deskundig advies zijn Armada
uitsluitend vanuit zijn werkkamer te kun
nen dirigeren.
Tijdens het lezen van dit boekwerk komt
men onder de indruk van de grootte van de
geleverde prestatie, een geslaagde invasie
in Engeland die daarna nimmer meer gelukt
is. Een onderneming die terecht wat om
vang en organisatie betreft met die op de
kusten van Normandië in de Tweede W e
reldoorlog vergeleken kan worden. Een
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DE V O C IN DE K A A R T GEKEKEN
Cartografie en navigatie van de Verenigde
Oostindische Compagnie 1602-1799. J. R.
Bruijn, G. Schilder, W . F. J. Mörzer-Bruyns,
C. A. Davids, T. Vermeulen, A. H. Mengerink en K. Zandvliet. 152 blz, 24 x 21 cm,
rijk geïllustreerd, paperback uitvoering.
Uitgave: Staatsdrukkerij/Uitgeverij. Post
bus 20014 2500 EA Den Haag. Prijs
ƒ 29,90.
Het boek werd uitgegeven naar aanleiding
van de gelijknamige tentoonstelling in het
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. De Ver
enigde Oostindische Compagnie was ge
durende lange tijd de grootste handels
maatschappij te r wereld. Met meer dan
twintigduizend werknemers in dienst en
een uitgebreid netwerk van handelsposten
bestreek zij de wereldzeeën. Jaarlijks ver
trokken tientallen schepen waarvoor de
kennis van de wateren en goede navigatieinstrumenten tijdens de maandenlange rei
zen van levensbelang waren. Vandaar dat
de compagnie in Amsterdam en ook later
in Batavia een kaartenmakerswinkel had
waar kaarten vervaardigd en uitgegeven
werden. De uitgereikte set kaarten en
navigatie-instrumenten en het gebruik
daarvan vormden toen vitale bedrijfsgege
vens. Vandaar dat men, om een al te grote
verspreiding van informatie tegen te gaan,
er bij terugkeer nauwgezet op toezag dat
de kaarten weer ingeleverd werden. Tot
1753 werden alle benodigde kaarten met
de hand gemaakt. In het boek, dat op zich
zelf gelezen kan worden en waarvoor men
niet de tentoonstelling behoeft te hebben
bezocht, w ordt door de zeven auteurs in
een zevental hoofdstukken een goed beeld
gegeven van het kaartenmakersbedrijf en
de navigatie aan boord van VOC-schepen.
Het geeft tevens een beeld van alles wat
nauw met deze activiteiten betrokken
was, zoals het navigatieonderwijs, de karteringsactiviteiten op zee en de landkaar
ten voor militaire doeleinden. De VOC gaf
dan ook niet alleen zeekaarten en kustkaarten uit, maar ook landkaarten, militaire
kaarten en kadastrale kaarten. In de zeven
hoofdstukken worden al deze aspecten
bondig aan de orde gesteld en aan de hand
van veelal relevante illustraties toegelicht.
Het is daardoor een boekwerk geworden
dat niet alleen van belang is voor hen die
geïnteresseerd zijn in de cartografie en de
navigatie van die tijd, maar ook voor hen
die belang stellen in de algemene gang van
zaken op zee en van de VOC en haar
schepen in het bijzonder. O ok zij die geen
of weinig kennis van navigatie en cartogra
fie hebben zullen door de duidelijke tekst

dit boek toch met belangstelling kunnen
lezen.
K.J.S.
W IN D S C H IF F E
Dr. Ing. H. Risch enj. Bertholdt. 84 blz, 27,5
x 24,5 cm, geïllustreerd met 126 afbeeldin
gen, ingebonden. Uitgave: VEB Verlag
Technik, Oranienburgerstr. 13-14 DDR1020 Berlin. Prijs 22,- DM.
Het populair wetenschappelijke boek
geeft een overzicht van de vele pogingen
om de wind als energiebron voor de voort
stuwing van schepen te gebruiken. Daarbij
worden de natuurkundige verschijnselen
die aan de diverse systemen ten grondslag
liggen nader uitgelegd en worden ook de
voorwaarden waaraan voldaan dient te
worden bij de toepassing van windenergie
op meteorologisch en geografisch gebied
aangegeven. De gerealiseerde toepassin
gen op diverse schepen en de behaalde
resultaten worden besproken en waar no
dig geëvalueerd of nader toegelicht. Daar
naast worden mogelijke ontwikkelingen
en toepassingen besproken en worden de
voor- en nadelen van de diverse systemen
met elkander vergeleken en ook t.a.v. de
praktijk op zee afgewogen. Het boek is
door de kritische en praktische instelling
niet alleen een boek voor de vele voorstan
ders van windenergie, maar vooral ook een
informatiebron voor hen die zich met de
ontwikkeling van schepen en zeevaart be
zighouden. Vandaar dat het boek, mede
gezien de goede toegankelijke tekst en de
prijs, naast deskundigen bij velen in de
zeevaart geïnteresseerden in de smaak zal
vallen.
K.J.S.
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Agenda
Open dag H .T.S .-D ordrecht
Bij de afdeling scheepsbouwkunde van de
H.T.S.-Dordrecht w ordt zowel theore
tisch (bijvoorbeeld de stabiliteitsberekening) als praktisch les gegeven in het ont
werpen en bouwen van zeeschepen, rivier
schepen en jachten.
Hierbij w o rd t voor het rekenwerk veel
gebruik gemaakt van de computer en sinds
kort w ordt ook het tekenwerk gedeelte
lijk ’op het scherm’ uitgevoerd.
Op de open dag, zaterdag 19 november
a.s., kunnen leerlingen van havo, vwo en
mts zich laten voorlichten overdescheepsbouwstudie (ouders en andere belangstel
lenden ook welkom).
Naast een film zijn er verschillende afstu
deeropdrachten te bekijken, zoals: ont
werpen van een Dordtse Boeier, een 40 ft
catamaran, een supergroot containerbinnenvaartschip, chemicaliëntanker, enz.
Open dag zaterdag 19 november 1988
van 9-15 uur
H.T.S.-Dordrecht, Oranjelaan 262, 3312
GM Dordrecht.
IRM conference
This Autumn’s IRM exhibition and confer
ence - subtitled 'IRM for efficient and safe
offshore oil and gas production' will focus
attention on current topsides, splash-zone
and subsea IRM techniques, practice and
philosophy as well as looking firmly to the
1990s.
Organised by Offshore Conferences and
Exhibitions - a Spearhead Group company
- in association w ith the Association of
Offshore Diving Contractors (AODC) the
three day event w ill be held 8 -10 Novem
ber at the Aberdeen Exhibition and Con
ference Centre, The seventh in the series,
the conference will present 32 papers from
speakers from eight countries (Australia,
France, West Germany, Italy, Norway,
Sweden, UK and USA) and interest in the
exhibition has proved so great that, w ith its
118 exhibitors, it has had to move from its
original 1600 sq. meter hall at the Centre
to occupy some 4000 sq. meters in the
main arena.
Full information is available in brochure
form from Offshore Conference and Ex416

Offshore
D ram atic im provem ent
in Valhall perform ance
Underpinning the confidence and commit
ment to the future is the success of new
technology in achieving substantially im
proved production from the Amoco/NOCO Group’s Valhall Field. First discovered
in 1975 and placed on production in 1982,
Valhall proved to be geologically complex
and difficult to produce. Through a deter
mined commitment from the partner
Group, together with technological in
novation, there has been a dramatic im
provement in field performance. The suc
cess of new well completion techniques,
plus new development drilling, has already
raised production from a low of 35,000
barrels of oil per day in 1985, to the current
figure of over 70,000 barrels. A further rise
to attain 80,000 barrels per day is antici
pated soon.
The Am oco/NOCO Group, consisting of
Amoco Norway Oil Company (operator),
Amerada Hess (Norge) A/S, Texas Eastern
Norwegian, Inc. and Norwegian Oil Con
sortium A/S & Co. (NO CO ), owns the
Valhall Field and the Hod field, scheduled
for first production in 1990, and holds
interests in the T or field.
High angle well
Amoco Norway O il Company, operator
fo r the Valhall Field, has completed the
drilling o f what it believes to be the most
distant and highest angle stepout well so far
drilled in the Norwegian sector of the
N orth Sea.
Valhall well 23, drilled in only 40 days, was
drilled to a location 4092 metres distant
from the Valhall platform. Total length of
the well (measured depth) was 5472
metres and its true vertical depth (TVD)
2772 metres. The well was drilled w ith an
average inclination angle of 73 degrees.
The well, drilled from Amoco's Valhall
platform by drilling contractor Dolphin
A/S, achieved several other results be

lieved to be ’firsts’. These included:
- The longest string of 9S/8Wcasing (5 168
m) ever set in a Norwegian sector well;
- a world record tool run for a steerable
bottom hole assembly 2946 m in the 121/»"
hole section;
- the highest deviation well to be suc
cessfully logged using conventional wireline tools.
To achieve these results Amoco used low
toxicity oil based drilling mud; steerable
(Nortrac) bottom hole drilling assemblies;
efficient hole cleaning while drilling by
utilising 65/8" drill pipe instead of the 5" drill
pipe conventionally used; polycrystalline
diamond compact drill bits.
W eir Engineering Services
Netherlands
New Agreement in Benelux Countries
between Stone Vickers Ltd. and W eir En
gineering Services (Netherlands) B.V.
Stone Vickers Ltd. manufacturer of con
trollable pitch propellers is to be repre
sented in the Benelux countries by Weir
Engineering Services (Netherlands) B.V,
(W.E.S.(N)) a member o f the Glasgow
based W eir Group PLC.
W.E.S.(N) will provide full service facilities
fo r Stone Vickers Ltd. products including
controllable pitch propellers, bow thrust
ers and marine watertight doors and will
have fully trained engineers available based
at their Rotterdam Engineering facility at
Schaardijk 8 1, Rotterdam.
A 24 hours service is being provided to all
users of Stone Vickers products and for any
other marine and land based engineering
activities.
For further information please contact:
W eir Engineering Services (Netherlands)
B.V., P.O. Box 5 170, 3063 NH Rotterdam,
tel. 010-4528550, Fax: 010-4529046.
Resultaat IH C Caland
Het resultaat van IHC Caland over de
eerste zes maanden van 1988 - een winst
van ƒ 1,3 miljoen —is in overeenstemming
met de eerder in het jaarverslag over 1987
uitgesproken verwachting.
De relatief stabiele olieprijzen en wissel
koersen maakten het mogelijk het in 1987
aangevangen consolidatieproces door te
zetten.
De markten voor de kernactiviteiten van
IHC Caland, t.w. de SBM groep en IHC
Gusto Engineering, vertoonden wederom
een lichte verbetering. Deze verbetering
had echter nog geen grote invloed op het
volume van orderontvangsten, marges en
winstcijfers. Niettemin verbeterde in ver
gelijking met vorig jaar de bezettingsgraad
van zowel de engineeringcapaciteit als de
werkschepen.
Vergeleken met medio 1987 is het volgen
de van belang:
- De waarde van opgeleverde orders
bleef bescheiden met ƒ 63,4 miljoen;
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_ Het bedrijfsresultaat van ƒ 0,5 miljoen is
lager, maar zal de tweede helft van het jaar
verbeteren als gevolg van een verhoogde
bezettingsgraad.
Het financiële resultaat verbeterde to t
ƒ0,7 miljoen;
- De balans bleef gezond met bevredigen
de verhoudingen.
Vooropgesteld dat zich geen onverw achte
m arktontw ikkeling en vo o rd o e n en m its
de verd ere uitvo e rin g van het beleid om de
'niet-strategische' belangen af te stoten
geen boekverliezen m e t zich brengt, v e r
wacht de d ire c tie dat h e t resultaat o ve r
1988 nie t lager zal zijn dan dat behaald ove r

1987 (namelijk ƒ 2,8 miljoen). Na I juli
1988 verkregen orders voor de kernactivi
teiten liggen hieraan ten grondslag.
Onderzoek naar grotere veiligheid
op platforms
Een werkgroep van deskundigen zal binnen
twee maanden aangeven welke mogelijk
heden er zijn om de afsluitsystemen van
pijpleidingen op boorplatforms te verbe
teren.
Het onderzoek naar een grotere veiligheid
in de offshore zal worden verricht onder
supervisie van de Nogepa, de Nederlandse
olie en gas exploratie en produktie associa
tie, waarin de oliemaatschappijen die in
Nederland en op het Nederlandse deel van
de Noordzee werkzaam zijn, zich hebben
verenigd.
Dit is de uitkomst van het overleg dat
onlangs op het kantoor van het Staatstoe
zicht op het Mijnwezen is gevoerd tussen
inspecteur-generaal ir. G. Ockeloen en de
negen oliemaatschappijen, die gezamenlijk
50 boorplatforms op het Nederlandse deel
van het continentale plat exploiteren.
Volgens Ockeloen zal vooral worden ge
keken naar de veiligheid van de afsluitsyste
men, omdat een gesprongen pijpleiding
waar gas uit bleef stromen, er vermoede
lijk de oorzaak van was dat het Amerikaan
se produktieplatform Piper Alpha twee
maanden geleden voor de kust bij Schot
land na een explosie werd verwoest. Bij
deze ramp kwamen 167 mensen om het
leven.
Half oktober komen in Groot-Brittannië
voorstellen beschikbaar over de weg die
men daar wil bewandelen voor het veiliger
maken van de pijpleidingen bij boorplat
forms. Deze voorstellen zullen ook in de
studie van de Nogepa worden meegeno
men, aldus Ockeloen.
De deskundigen zullen verder de reddings
middelen en evacuatiemogelijkheden nog
eens grondig onderzoeken.
Na de rapportage van de werkgroep, eind
oktober, zullen de oliemaatschappijen in
overleg met ir. Ockeloen nagaan welke
voorstellen in de praktijk uitgevoerd moe
ten en kunnen worden.
Trouw 31-8-’88
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Diversen
Kadercursussen lassen
Door het AVAL-lasinstituut te Rotterdam
worden de volgende cursussen georgani
seerd:
- Kadercursus tekenkamer en bedrijfsbu
reau (KTB)
Vijf opeenvolgende woensdagen, aanvang
12 oktober 1988.
- Kadercursus MIG-tassen (KML)
Vijf opeenvolgende woensdagen, aanvang
16 november 1988.
Nadere informatie: AVAL-Lasinstituut,
Postbus 81 130, Aluminiumstraat 25, 3009
GC Rotterdam Tel.: 010-421 721 I.

E xtra geld voor zeescheepvaart
Minister Smit-Kroes van Verkeer en Wa
terstaat heeft een bedrag van 50 miljoen
gulden beschikbaar gesteld om met terug
werkende kracht ook voor 1988 een ver
mindering van de loonkosten in de Neder
landse zeescheepvaart te bereiken.
Reeds in juni liet de minister aan de Twee
de Kamer weten, dat de regering had be
sloten door middel van fiscale faciliteiten
het bruto-netto verschil in inkomsten van
zeevarenden te verkleinen. Deze facilitei
ten werd gecreëerd om de concurrentie
positie van de Nederlandse zeescheep
vaart te versterken.
Na overleg met werkgevers en werkne
mers werd besloten to t een 35 procents
forfaitaire aftrekregeling voor zeevaren
den, een inhouding op het brutoloon, zon
der dat het netto loon nadelig w ordt beïn
vloed.
Deze wettelijke regeling kan echter niet
eerder dan I januari 1989 in werking tre 
den; maar de fiscale faciliteit was met in
gang van 1988 in het vooruitzicht gesteld.
Minister Smit-Kroes heeft daarom beslo
ten om vooruitlopend op de wettelijke
regeling een eenmalige faciliteit voor 1988
te bieden. Zij heeft daarvoor 50 miljoen te r
beschikking gesteld. De faciliteit zal w or
den verleend aan zeescheepvaartbedrijven, naar evenredigheid van de afgedragen
loonbelasting en premies sociale verzeke
ringen over het eerste halfjaar 1988, die
voor 15 september van dit jaar moeten zijn
betaald. Deze regeling geldt voor zeescheepvaartbedrijven, die met ten minste
30 procent van hun vloot onder Neder
landse vlag vanuit Nederland opereren.
Tevens moet meer dan 30 procent van de
totale bemanning van de geëxploiteerde
schepen dienst doen op schepen onder
Nederlandse vlag. Vissersvaartuigen, oor
logsschepen, reddingsboten e.d. vallen bui
ten de regeling.

Sanering van de kottervloot
De bestaande overcapaciteit van de Ne
derlandse kottervloot zal door de te ver
wachten sanering niet helemaal wegge
werkt kunnen worden. Een sanering van
enige omvang, die waarschijnlijk twee to t
vier jaar zal vergen, zal de capaciteit van de
vloot met 70 to t 100 duizend pk kunnen
verminderen maar de overcapaciteit be
loopt tussen 130 en 180 duizend pk.
Door de gunstige verhouding tussen kos
ten en opbrengsten zal een groot aantal
vissersschepen in de vaart kunnen blijven.
Dat staat in een studie van het LandbouwEconomisch Instituut (LEI).
Als het quoteringsbeleid w ordt uitge
voerd, valt inde komende één to t twee jaar
een sanering van de vloot te verwachten
met ruim 50 duizend pk. Op een termijn
van twee to t vier jaar zou de vermindering
van de capaciteit tussen 70 en 100 duizend
pk uit kunnen komen, afhankelijk van de
ontwikkeling van de olieprijs en van de
Nederlandse vangstquota. De doelstelling
van het huidige beleid om de vloot op korte
termijn met 160 duizend pk te beperken
zal dus niet benaderd worden.
De sterke daling van de brandstofprijs in de
afgelopen jaren heeft aan veel visserijbe
drijven de nodige financiële ruimte gebo
den om enkele jaren van beperkingen te
overleven, desnoods door intering op ei
gen vermogen of uitstel van aflossingen.
Fiscaal is bedrijfsbeëindiging bovendien
niet erg aantrekkelijk, mede door de soms
hoge fiscale claims en de te restitueren
WIR-premies. Het deelloonsysteem, ge
brek aan alternatieve werkgelegenheid en
het familiekarakter van veel visserijbedrij
ven zullen eveneens de bedrijfsbeëindiging
in de weg staan.
De grootste kotters hebben te kampen
met de grootste tekorten aan vangstrechten. Een sanering van deze categorie sche
pen lijkt echter niet waarschijnlijk. Het gaat
om betrekkelijk nieuwe vaartuigen waar
voor de tweedehands marktprijs veelal
hoger zal liggen dan de saneringspremie. Er
w ordt een 'doorschuifproces' verwacht
waarbij enkele grotere kotters overgeno
men worden door nieuwe eigenaren die
vervolgens hun eigen kleinere schepen op
nieuw verkopen of saneren.
Een verwachte verkleining van de vloot
met 100.000 pk zou to t een werkgelegenheidsverlies aan boord van ongeveer 700
arbeidsplaatsen kunnen leiden. De beper
king van de aanvoer zal een omzetdaling in
de verwerkende industrie to t gevolg heb
ben, overigens zonder dat dit belangrijke
structurele gevolgen zal hebben. Een goe
de aanvoerspreiding is voor de verwerkers
van essentieel belang omdat er slechts be
perkt op voorraad gewerkt kan worden.
Geen innovatieve rol voor
Nederland na 1992
Nederland heeft, in weerwil van wat de
overheid nastreeft, geen innovatief kli
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maat. De reden: in ons land nemen, als het
gaat om innovatieprocessen, zowel een
deel van het bedrijfsleven als overheidsor
ganen hun toevlucht to t ad hoe maatrege
len. D it constateerde het oud-lid van de
Tweede Kamer prof. drs. ir.ing. BoukeJ. G.
van der Kooij in zijn intreerede ’Vernieu
wen is noodzakelijk’ op de Technische Universiteit Eindhoven vrijdag 9 september.
De overheid behandelt innovatie nog met
een reeks geïsoleerde en soms tegenstrij
dige maatregelen. In de praktijk gaat het
om complexe, multidisciplinaire proces
sen. Van der Kooij hierover: ’Willen we in
ons land meer startende bedrijven, dan
heeft het instellen van een participatieregeling door de overheid geen zin als
de particuliere participatiemaatschappijen
zelf zich risicomijdend gaan opstellen. Als
we meer innovatieve bedrijvigheid willen,
dan verdienen de huidige dereguleringspogingen en WIR-operaties ook nauwelijks
een schoonheidsprijs. En kleine bedrijven
met beperkte winsten een hoger belas
tingpercentage laten betalen dan de grote
winstmakers, is helemaal tegenstrijdig’.
Prof. Van der Kooij heeft als een van de
eerste wetenschappers drie innovatiewetten geformuleerd. Het optreden van inno
vatie w ordt volgens hem bepaald door
zakens als onbehagen, durf, visie en condi
ties van mensen bedrijven en groeperin
gen. En daarbij zijn infrastructuren met
onderdelen als ’kennis en kunde’, materië
le voorzieningen en de instituties, bepa
lend voor het slagen van innovatie. Hij
onderzocht op basis van deze wetten een
aantal macro-economische ontwikkelin
gen en constateert dat er in het begin van
de jaren tachtig een maatschappelijke inno
vatie in Nederland heeft plaatsgevonden.
’Er is duidelijk sprake van een maatschap
pelijke innovatie als we kijken naar de
resultaten van het kabinet Lubbers-I. De
belangrijke variabelen laten allemaal trend
breuken zien. De faillissementen zijn fors
verminderd, er is sprake van aanzienlijk
winst- en rendementsherstel, de collectie
ve uitgaven worden verminderd en het
financieringstekort w ordt beter beheerst.
Maar of dit voldoende is om Nederland
ook een innovatieve rol na 1992 in WestEuropa te laten spelen betwijfel ik’, aldus
de ex-politicus.
Innovatie w ordt bepaald door een innova
tieve infrastructuur, kennis en kunde van
nieuwe ontwikkelingen, financiële moge
lijkheden om nieuwe activiteiten te onder
nemen en een cultuur en structuur die
innovatie aanmoedigt. De hoogleraar zei
optimistisch gestemd te zijn over de moge
lijkheden van het individu met zijn creativi
teit, zijn durf en zijn ondernemingslust.
'Maar ik ben minder optimistisch als ik kijk
naar de infrastructuren die we in ons land
hebben’, aldus de hoogleraar, die vervolg
de: ’De rol van het conservatieve financiële
circuit, de rol van de nog steeds overregu
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lerende overheid, ze zetten geen zoden
aan de innovatieve dijk’. De professor be
toogde verder dat bedrijven steeds meer
aandacht aan innovatie zullen moeten gaan
besteden. En dat betekent reserveringen
van meer middelen. Maar dat alleen is niet
voldoende. Van der Kooij: ’Innovatie is een
geïntegreerd onderdeel van het onderne
men. D it betekent dat naast kennis en
kunde in een bedrijf ook een innovatief
bedrijfsklimaat en een innovatief manage
ment noodzakelijk is. Dat betekent be
trokkenheid en medezeggenschap. Het
aantrekken van een jonge ingenieur die dan
maar even voor de innovatie moet zorgen
is gedoemd te mislukken. Een werknemer
een schop geven en hem dwingen creatief
te worden, w erkt contraproduktief’.
Van der Kooij (4 1jaar) uit Denekamp werd
eind 1986 benoemd to t deeltijds hoogle
raar in het management van innovatiepro
cessen aan de faculteit bedrijfskunde van de
TU Eindhoven. Hij was van 1982 to t 1986
lid van de Tweede Kamer voor de VVD en
heeft zich daarna als zelfstandig onderne
mer gevestigd in Hengelo.
(Stcrt. 9-9-’88)
Vulkan M aritim e
Technology Cooperation
All members of the biggest West German
and European shipyard cooperation, the
Yard Group headed by Bremer Vulkan AG
Shipbuilding and Mechanical Engineering,
will be presenting the whole range of
products and services at the international
fair 'Ship, Machine, Maritime Technology’
from 27th September to I st October in
Hamburg. A t this year's SSM, the partners
in this cooperation will be appearing for
the first time as the ’Vulkan Maritime
Technology Cooperation’. On a stand area
of approx. 250 sq.m. the shipyards Bremer
Vulkan AG, Bremen, Lloyd W erft
Bremerhaven GmbH, Schichau- See- beckw erft AG Bremerhaven and Neue
Jadewerft GmbH Wilhelmshaven make a
powerful presentation of what they offer
in the way of newbuildings and conversions
of sophisticated shipspace for merchant
shipping and fo r the navy.
Lloyd’s Register launches
new m a ritim e diaries
Lloyd’s Register begins a new publishing
venture for 1989 with the production of its
first ever maritime diaries, in association
with Lloyd’s of London Press who have
been selling the successful range of Lloyd’s
Diaries since 1934.
Bound in burgundy leather and gold
embossed with the Lloyd’s Register
emblem, the new diaries comprise a desk
version and a slimline version with match
ing wallet. Aimed at the maritime market,
the diaries contain 32 and 56 pages respec
tively of interesting and useful maritime
information on selected events in maritime
history, maritime organisations, ship type

definitions, details of missing ships and total
losses, Gulf war marine statistics, registra
tion authorities and world ship statistics.
Colour world maps are also included.
For further information contact Lloyd’s of
London Press Ltd., Sheepen Place, Col
chester Essex C03 3LP, England. Tel.
(0206) 772348/772414.
W orld order book highest
for tw o years
The world order book has continued to
increase, latest figures from Lloyd’s Regis
ter show. The total tonnage of ships under
construction and on order at the end of
the second quarter in 1988 increased by
754,464 gross tonnage to 23,97 million gt,
the highest figure for tw o years.
LR’s Merchant Shipbuilding Return - a
statistical summary of all seagoing selfpropelled ships of 100 gt and above, on
order or underconstruction worldwide for the quarter ended June 30, reveals that
South Korea had the biggest share of the
world order book (27%) - up by 359,236
gt to reach 6.46m gt.
In second place, with 5,77 m gt, was Japan representing over 24 per cent of the total
world order book. It also achieved an in
crease of 302, i 34 gt, in total tonnage
under construction and on order since the
end of the previous quarter.
Other countries to show increases in their
order books include the People’s Republic
of China, Yugoslavia and the Federal Re
public of Germany - the FRG showing a
significant rise compared with 1987. Gross
tonnage presently under construction and
not yet commenced in that country
reached 984,163 gt (589,370 gt in June
1987).
O f the total world order book of almost 24
m gt, just over II m gt ( 1263 ships) was
under construction and just under I 3 m gt
not yet commenced. More than 84 per
cent of the total tonnage is scheduled for
delivery before the end of 1989. New
orders reported during the quarter
amounted to almost 3.1 m gt, approx
imately 0.7 m gt higher than the total
tonnage completed during the same
period.

Technische
informatie
C om puter Assisted Maintenance
Planning System
The Norwegian firm SpecTec Consult A/S
based in Oslo and The Oceanwide Group
of Companies from Vlissingen, Holland
have jointly established a new sales and
service office for computerized planned
maintenance and spare part control sys
tems fo r the industry.
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The company, SPECTEC CONSULT B.V.,
provides a complete range of software
packages which are designed at the Oslo
parent company. The AMOS-D system is
an advanced maintenance management
system which can run on a IBM o r compati
ble computers. This well proven state of
the art Computer Assisted Maintenance
Planning System (CAMPS) combines 25
years of experience in systematic mainte
nance administration with the latest de
velopments in computer technology.
The system is used on a wide range of
vessels from the large passenger ferry,
Koningin Beatrix, to the tw o new Smit
International semi-submersibles. AMOSD is a unique system suitable for numerous
maintenance situations.
It is a menu drive software program. The
user manual contains more than 100 pages
of step to step instructions for every avail
able routine. In addition some parts of the
manual can be called on the screen as help.
The system incorporates all information
needed for complete maintenance and
spare part administration, job discriptions,
technical descriptions for components,
maintenance history, vendor information
and price follow-up in several currencies all
with drawings and diagrams when re
quired.
For more information or a demonstration
of the AMOS-D system please contact:
SpecTec Consult B.V. - P.O. Box 5014
4380 KA Vlissingen (0) 1184 10500.
Nieuwe en herziene
scheepsbouwnormen
Bij het Nederlands Normalisatie-instituut
in Delft zijn sinds kort enkele nieuwe en
herziene internationale normen op het
gebied van de scheepsbouw te verkrijgen.
Symbolen
ISO 1964 ’Shipbuilding - Indication of de
tails on the general arrangement plans of
ships’. D it is de tweede, enigszins gewij
zigde, druk van een norm uit 1975. De
norm geeft symbolen, op een schaal van
ongeveer 1:100, die kunnen worden ge
bruikt op scheepstekeningen. De volgende
categorieën worden behandeld: constructiedelen, meubilair, sanitair, kombuis-uitrusting, trappen/railings en luiken.
De norm is door middel van een voorblad
overgenomen als Nederlandse norm
NEN-ISO 1964 ’Aanduiding van onder
delen op het algemeen plan van schepen’
(prijs ƒ 19,85).
Coderen constructiedelen
ISO 5572 'Shipbuilding and marine struc
tures — Numbering of equipment and
structural elements in ships’. Deze nieuwe
norm geeft een methode om construc
tiedelen en uitrusting van schepen te
coderen en te nummeren ten behoeve van
de aanduiding ervan in computerprogram
ma’s. Deze norm is (onvertaald) overgeno
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men als NEN-ISO 5572 ’Codering van
uitrusting
en
constructiedelen
van
schepen’ (prijs ƒ 39,65).
Prefabricatie pijpleidingen
ISO 8277 'Shipbuilding - Pipework — In
formation transfer’. Deze nieuwe norm
geeft aan welke gegevens minimaal nodig
zijn om pijpleidingen te prefabriceren, en
hoe deze gegevens van tekenkamer naar
werkplaats kunnen worden doorgegeven
(prijs ƒ 39,65).
Verzegeling laadruimten
ISO 6205 ’Infand navigation vessels - Customs sealing systems - Basis technical requirements’. Deze nieuwe norm geeft
basiseisen voor de verzegeling van laadrui
men aan boord van binnenvaartschepen
ten behoeve van de douane. Het verzegelingssysteem op zich w ordt in de norm
niet vastgelegd; wel worden enkele voor
beelden gegeven (prijs ƒ 47,75).
Vasc opgestelde giekkranen
ISO 8431 ’Shipbuilding - Fixed jib cranes Ship-mounted type for general cargo
handling’. Deze nieuwe norm geeft eisen
voor vast opgestelde giekkranen met en
kele vaste giek. De aandrijving kan elek
trisch of hydraulisch zijn, of door een ver
brandingsmotor gebeuren. De norm ver
wijst naar een aantal andere normen voor
hijswerktuigen. Deze norm is (onvertaald)
overgenomen als Nederlandse norm
NEN-ISO 8431 'Scheepsbouw - Vaste
giekkranen. Type voor schepen voor de
behandeling van algemene lading’ (prijs
ƒ 22,55).
De normen kunnen worden besteld door
overmaking van genoemde bedragen (in
clusief btw) op Postbank gironummer
25301 ten name van het NNI te Delft
onder vermelding van het desbetreffende
nummer. Inlichtingen bij NNI Delft, tel.
015-690225.
Luchtveerbalgen
Rubber-Metaaltechniek Dordrecht, te
Dordrecht, brengt luchtveerbalgen op de
markt die zowel als trillingisolator en als
hefelement gebruikt kunnen worden.
Er zijn balgen geschikt voor het isoleren
van instrumenten, meet-opstellingen,
computers met een gewicht vanaf 5 kg. Een
andere uitvoering is er voor trillingen van
dieselmotoren, generatoren, pompen,
compressoren en schudgoten. De zware
uitvoeringen, to t een gewicht van 30 ton, is
er voor de passieve isolatie van complete
gebouwen, machinekamers en dekhuizen
voor schepen.
Eigen frequenties van 0,3 Hz zijn haalbaar
en de isolatiewaarde tegen contact-geluid
is extreem hoog te noemen. Door een
speciale regeling is de eigenfrequentie
onafhankelijk van het gewicht. De balgen
zijn geschikt voor temperaturen van - 60

to t 4- 300graden C, onderhoudsvrij, onge
voelig voor veroudering en eenvoudig in
bestaande situaties aan te brengen.
Voor meer informatie: Rubber-Metaal
techniek Dordrecht, postbus 730, 3300 AS
Dordrecht, tel. 078-131366.
Veiiigheidsboekje
AGA Gas BV heeft voor iedereen die met
gassen en cilinders te maken heeft een
boekje gemaakt. Het boekje heet ’Veilig
omgaan met gassen in cilinders'.
In het veiiigheidsboekje komen veel on
derwerpen aan de orde. Er w ordt onder
andere in behandeld hoe men met cilinders
moet omgaan, welke apparatuur gebruikt
moet worden en de eigenschappen van
enkele gassen. Daarnaast staat in de bro
chure beschreven wat AGA allemaal doet
om de veiligheid te waarborgen. U it de
inhoud blijkt duidelijk dat met gassen en
cilinders veilig kan worden gewerkt als de
gebruiker de voorschriften opvolgt. Dit
veiiigheidsboekje is daar een praktische
leidraad voor. Het boekje is verkrijgbaar
bij het Amsterdamse hoofdkantoor, de
vier regionale kantoren en bij de ruim
honderd AGA-depothouders in Neder
land.
Nieuwe W estfalia centrifuge
De afgelopen jaren is zeer veel aandacht
besteed aan het alom bekende UnitrolSecutrol systeem hetgeen een volledig au
tomatisch, veilig en zelfdenkend systeem
voor de reiniging van zware olie inhoudt.
D it eveneens bij produkten met een soor
telijk gewicht groter dan 1,01.
Op basis van een positieve ontwikkeling
van dit systeem heeft Westfalia een nieuwe
centrifuge ontwikkeld welke voor de eer
ste keer werd getoond op de SMM-tentoonstelling in Hamburg in september.
De ’Lubotrol’ is de nieuwe zelfdenkende
smeerolie-separator met eigen besturing.
Deze machine w erkt volledig automatisch
en heeft een zelfdenkend schietsysteem
dat geïnitieerd w ordt door de hoeveelheid
gesepareerde vaste stof. D it betekent, dat
de trommellediging alleen dan plaatsvindt
wanneer het strikt noodzakelijk is. D it
heeft een aantal voordelen zoals:
1. een minimaal olieverlies daar lediging
der trommel alleen dan plaatsvindt wan
neer het nodig is.
2. een overbelasting van de vaststofruimte in de separator w ordt hierdoor verme
den waardoor het schijvenpakket altijd
schoon blijft en een beter separatie effect
w ordt gewaarborgd.
De totaal lossing der machine zorgt voor
een minimaal olieverlies en een volledig
schoon schijvenpakket.
Cargo systems of the future
MacGregor-Navire have now begun offering enhancements to their cargo access
equipment which will lead the way to the
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cargo systems of the next century. These
developments are identified by the name
'Intelligent Cargo Systems’.
The first of the concepts to be unveiled is
the INTELLIGENT RAMP.
The Intelligent Ramp is now available for
fitting to existing tonnage or newbuildings
worldwide. The features of this system are:
• the ship is independent of shore facilities
for weighing roll-on roll-off payload.
• the systems incorporated into the ramp
can weigh vehicles and axles, count vehicles
and log other data.
• there is no interruption of loading or
discharging; all measurements are made
dynamically, i.e. vehicles simply drive over
the ramp as usual.

• the system is self-contained and easy to
install.
• the system is proven by many years of
experience in harsh environments.
• remote data links to a loading computer
or shore facility can be arranged.
• can be incorporated into a larger load
ing system which includes computer, draft
sensors, tank gauging.
• worldwide support and service is avail
able for the system.
The system is particularly attractive be
cause it introduces no delays to the RoRo
activity. Apart from its use in enhancing
safety by checking weights, the system has
commercial value in verifying declared
weights.

The Intelligent Ramp puts the monitor
system under control of the operator, that
is, on the ship's doorstep. As for the further
development of Intelligent Cargo Systems,
there are tw o main areas being considered
which relate to virtually the whole product
range of MacGregor Navire: - Payload
monitoring and - System monitoring.
Payload monitoring includes; counting,
weighing, analysing, informing and com
municating. System monitoring includes;
recording and logging of system operation
and behaviour. Consideration is also being
given to more complex control systems,
for example, active control of hatch covers
to deal with hull deformation.

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN TECHNICI OP
SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)
Voorlopig program m a van
lezingen en evenem enten in het
seizoen 1988/1989
The M A N /B & W type S.26 M /C
Diesel engine"1
door Erik A. Petersen sales manager
van MAN/B&W Denemarken
dl.
4 okt. 1988 Groningen
wo. 5 okt. 1988 Amsterdam
do. 6 okt. 1988 Rotterdam
W E M T '88 Symposium
’Advances in ship operations’
12 t/m 14 okt. f988 Triëste (It.)
zie onder Agenda S&W nr. 17 pag. 355.

W eerstand, voortstuwing en
energieverbruik bij vissen en
vogels
door Dr. J. J. Videler van de R.U.
Groningen
di.
8 nov. 1988 Groningen
Duiktechnieken en
onderw aterw erkzaam heden
door A. van der Meijden van N A D O en
N. van den W orm en E. Nielsen van
Smit SOCON
wo.
9 nov. 1988 Amsterdam
do.
10 nov. 1988 Rotterdam
do.
15 dec. 1988 Vlissingen

Mensen, Dolfijnen en
Scheepsvormen
door Dr. Ir. P. van Oossanen van
MARIN.
do. 20 okt. 1988 Vlissingen

N.B. D it programma zal in de komende
maanden worden aangevuld en evt.
gewijzigd.
De lezingen worden gehouden:
1. Bij de T.U. Delft in de Aula,
Mekelweg I, aanvang 20.00 uur.
2. In Rotterdam in de Kriterionzaal van
het Groothandelsgebouw, Stations
plein 45, aanvang 20.00 uur.
3. in Amsterdam bij het IHTNO
'Amsterdam', Schipluidenlaan 20,
aanvang 19.00 uur.
4. In Groningen in het
Stadsparkpavtljoen, Paviljoenlaan 3,
aanvang 20.00 uur.
5. In Vlissingen in het Strandhotel. Boul.
Evertsen 4, aanvang 19.30 uur.
Alle lezingen in Rotterdam en Delft
worden gehouden in samenwerking met
de afd. MarTec van het K.l.v.1. en
'William Froude’.
* Lezing in samenwerking met de
Netherlands Branch van het Institute of
Marine Engineers te Rotterdam.

VERENIGINGSNIEUWS
Personalia
Proficiat
Bij de HTS afdeling Scheepsbouwkunde te
Dordrecht behaalde een aantal juniorleden
het ingenieursdiploma. Hun namen zijn: H.
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Duba, M. Geertman, E. Jansen, C. W. M.
Jongeneelen, L. Kleijwegt, F. C. Rebel.
Naast onze gelukwensen met het behalen
van dit diploma, wensen wij hen succes bij
het vinden van een passende betrekking en
heten hen van harte welkom als gewoon
lid.

D irectie M arine en Offshore division
van AEG Nederland.
De heer M. H. Storch sinds 1981 leider van
de afdeling Marine en Offshore Systems
DEBEG Division van AEG Nederland N.V.
heeft een andere functie in de offshore
industrie aanvaard per 30 september 1988.
Met ingang van 16 september 1988 heeft
de heer J. Kranenburg de leiding over de
AEG vestiging in Rotterdam.
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