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De eerste twee samenvattingen van de ISSC-Reports zijn nu 
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SPANJE EN ZIJN SCHEEPSBOUW
Met de Spaanse scheepsbouw gaat het 
goed. Er wordt zelfs gesproken van een 
’bloeiperiode', ook al lijkt deze kenschet
sing wat overdreven te zijn. De cijfers van 
Lloyd’s Register (LR) laten er echter geen 
twijfel aan bestaan, dat er veel opdrachten 
binnenkomen. Ultimo maart van dit jaar 
waren er in aanbouw en bestelling 182 
schepen met een gezamenlijke inhoud van 
1,33 miljoen brt, waarvan ruim een half 
miljoen ton op de helling stond. Van het 
totaal is ruim 0,9 mln. ton voor buitenland
se rekening, zodat nieuwbouwexport 
voor de Spaanse economie van belang is 
geworden. Als scheepsbouwnatie staat 
Spanje op de zesde plaats van de wereld
ranglijst, en zonder meer kan worden ge
sproken van een duidelijk herstel van deze 
industrie op het Iberische schiereiland. In 
het eerste kwartaal van dit jaar nam het 
Spaanse orderboek wat volume betreft 
met zo’n 20 procent toe, in hoofdzaak op
drachten die uit het buitenland afkomstig 
waren.
Bij de nieuwbouwcontracten die konden 
worden afgesloten, blijkt zich een nieuwe 
trend voor te doen. Vroeger domineerden 
opdrachten voor de bouw van kleinere 
eenheden, zoals bijvoorbeeld voor de vis
serij, het orderboek. Vandaag de dag gaat 
het echter om grotere schepen zoals 
olietankers en stukgoedschepen. Zo be
vatte het Spaanse orderboek eind maart
894.000 ton aan tankscheepsruimte,
132.000 ton aan stukgoedschepen en
148.000 ton aan visserijschepen. Het res
tant, 94.000 ton, had betrekking op niet 
nader aangeduide gespecialiseerde 
scheepsruimte. Van de tankertonnage was 
ultimo maart 0,36 mln. ton in aanbouw als
mede een tweetal chemicaliëntankers. 
Overigens is het in Spanje ook niet èlles 
goud wat er blinkt. Immers, cijfers zeggen 
niet alles. Het succes bij de verwerving van 
nieuwbouwcontracten wordt getemperd 
door een achterstand in de werkmethode. 
De huidige produktie is volgens de vak
bond nog te duur. De oorzaak daarvan is 
gelegen in het feit, dat de rationalisatie nog 
steeds niet in voldoende mate op gang is 
gekomen. Dit blijkt uit een artikel in de 
Deutsche Verkehrs Zeitung (DVZ), Con
sequentie daarvan is, dat de scheepsbouw 
in Spanje nog altijd afhankelijk is van over
heidssubsidie, iets wat Spanje echter ge
meen heeft met andere EG-landen. Deze 
subsidie moet - nu Spanje lidstaat van de 
EG is - zo snel mogelijk worden afge
bouwd. Ook dit geldt echter in gelijke ma
te voor alle EG-landen die een scheeps- 
bouwindustrie hebben.
Reeds in 1982 is in Spanje een sanerings
plan voor de nationale scheepsbouw van 
start gegaan. Dit plan hield tevens een om
vangrijke herstructurering in. Het moet de

produktiecapaciteit met rond 50 procent 
verminderen tot zo’n 400.000 ton 
scheepsruimte per jaar. Het is duidelijk als 
gevolg van deze ingrijpende maatregel dat 
ook de personeelssterkte drastisch moest 
worden afgeslankt. In totaal verlieten 
sindsdien 18.500 man deze bedrijfstak. 
W at men ook van de saneringsmaatrege
len had verwacht, de scheepsbouwindus- 
trie bleef noodlijdend. Het grootste deel 
van de werven bleef met verlies werken, 
en zodoende is vandaag de dag de finan
ciële situatie van de Spaanse scheepsbouw- 
industrie niet bijzonder rooskleurig. Ook 
de inspanningen die deze industrie zich 
heeft getroost met betrekking tot de rati
onalisering zijn daar debet aan. De Europe
se Commissie is van mening, dat er nog 
rond 2000 arbeidsplaatsen moeten ver
dwijnen, zodat het totaal van de geschrap
te banen tot boven de 20.000 zal oplopen. 
Gesteld wordt dat deze nieuwe ontslag
golf aan de rentabiliteit van de scheepsbou- 
windustrie ten goede zal komen, maar dat 
er anderzijds grote bedragen nodig zullen 
zijn voor de sociale begeleiding van de ont
slagenen, terwijl daarnaast de rationalisatie 
moet worden voortgezet en de produktie 
moet blijven groeien. Daar is een omvang
rijk investeringskapitaal voor nodig, en dat 
zal alleen maar door middel van financiële 
overheidssteun kunnen worden verkre
gen, zo menen de werven. De verdere in
krimping van het personeelsbestand zou 
de gezamenlijke werfindustrie een bespa
ring opleveren van 6 tot 7 miljoen peseta's. 
Daartegenover staat echter een bedrag 
van zo’n 20 miljoen aan werkloosheids
uitkeringen en vertrekpremies die voor 
rekening van de staat komen. Al met al een

wat onzekere situatie, die er hoogst waar
schijnlijk toe zal leiden dat de overheids
subsidie voor de scheepsbouw voorlopig 
nog wel gehandhaafd zal moeten worden. 
Een bijkomende - maar niet minder be
langrijke - omstandigheid is, dat de hereni
ging van de beide Duitslanden ook conse
quenties zal hebben voor de Spaanse 
scheepsbouw. Spanje is namelijk vandaag 
de dag, na de Bondsrepubliek, de belang
rijkste Europese scheepsbouwnatie, met 
een aandeel van 4,5 pet (volgens D VZ) en 
3,83 pet (volgens LR) van de wereld- 
scheepsbouw. De Spaanse scheepsbou
wers echter vrezen, dat na de hereniging 
van de BRD en de DDR alle aandacht van 
de EG naar de Oostduitse werven zal gaan 
en Spanje daarbij uit de boot zal vallen. 
Daarnaast zou de éénwording een ver
scherping van de concurrentie betekenen, 
zodat Spanje er niet zo gelukkig mee is. A l
leen de komende ontwikkeling zal kunnen 
aantonen in hoeverre de vrees van de 
Spaanse scheepsbouwers gerechtvaardigd 
zal zijn geweest. Overigens is al bekend ge
worden dat de DDR mag rekenen op forse 
subsidies van de EG zowel als van de BRD. 
Bij de EG gaat het hier om subsidies uit het 
zogenaamde Structuurfonds. In hoeverre 
de Spaanse scheepsbouw hiervan nadelige 
consequenties zal ondervinden, is niet te 
voorspellen.

DE-voortstuw ing
De voortstuwing van schepen door middel 
van elektriciteit is geen nieuw fenomeen. 
De eerste toepassing voor dit doel was 
waarschijnlijk die van het prototype van de 
eerste Britse onderzeeboot in 1902, ter
wijl de eerste commerciële toepassing uit
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Bel o f schrijf voo r uitgebreide informatie: 
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1903 dateert. In 1934 waren zo’n 200 
schepen met elektrische voortstuwing bij 
Lloyd’s Register geregistreerd, waaronder 
het 83.523 tons Franse passagiersschip 
Normandie. Sinds het prille begin is deze 
wijze van voortstuwing afwisselend toe- 
en afgenomen. Vandaag de dag is diesel
elektrische voortstuwing echter 'in' bij re
ders en bouwers van grote cruiseschepen, 
dankzij de lage brandstofkosten, de grote
re flexibliteit in alle operatie-fasen en de 
beschikbaarheid van een nieuwe generatie 
van diesel-elektrische voortstuwing. 
Lloyd’s Register brengt in haar publikatie 
'I0 0 A I' deze hernieuwde belangstelling in 
verband met de conversie van het cruise
schip ’Queen Elisabeth 2’ van stoomschip 
in dieselelektrische voortstuwing door 
middel van 130.000 pk die geproduceerd 
worden door een negental M AN-B&W  
dieselmotoren die optimaal betrouwbaar 
zijn, flexibel en met een minimum aan ex
ploitatiekosten, aldus de publikatie.
Deze succesrijke conversie heeft reders 
van cruiseschepen en ook de ontwerpers 
en bouwers daarvan aangemoedigd voor 
nieuwe schepen hun keus te laten vallen op 
diesel-elektrische voortstuwing. De P&O- 
Groep ’erfde’ in 1988 een omvangrijk 
nieuwbouwprogramma bij de overname 
van Sitmar Cruises, bestaande uit vier crui- 
se-liners en drie nieuwbouwen, waarvan 
de eerste, de 62.500 ton metende ’Star 
Princess’, in maart 1989 werd opgeleverd 
door de Franse werf Chantiers de l’Atlan- 
tique. In de praktijk heeft dit schip volgens 
Lloyds meer dan aan de verwachtingen, die 
gesteld werden, voldaan. Diesel-elektri
sche voortstuwing bleek een ideale ver
vanger te zijn.
De niveaus van geluid en vibratie aan 
boord van een cruiseschip vormen beslis
sende factoren voor de doeltreffendheid 
van winst opleverende activa. Een luxe 
cruiseschip, aldus Lloyd’s, is nog altijd één 
van de meer prettige wijzen om iets van de 
wereld te zien, en de klanten verwachten 
daarvoor een hoge standaard van comfort, 
die ongeveer gelijk is aan die van een top
hotel. Ongelukkigerwijs is het basispro
bleem met dieselmotoren de vibratie. 
Stoomturbine-voortstuwing aan de ande
re kant verschaft een gelijkmatige en rusti

ge vaart. De enige manier om dit met 
diesels te kunnen bereiken is deze te plaat
sen op verende ondersteuningen en dit is 
nu juist wat de bouwers van de ’Princess'- 
schepen hebben gedaan. Dit vermindert 
niet alleen de geluids- en vibratieniveaus, 
maar tevens de vereiste ruimte. Ook de 
'Princess’-cruiseschepen zijn uitgerust met 
MAN-B&W diesels van 9720 kW  bij 400 
opm. voor een snelheid van 19,5 knoop. 
Een aanzienlijk deel van alle bestaande 
schepen met diesel-elektrische voortstu
wing is bij Lloyd’s geclassificeerd, va
riërend van cruise-schepen, veerboten, ro- 
ro/schepen tot ijsbrekers. Volgens Lloyd’s 
Register zal diesel-elektrische voortstu
wing in de een of andere vorm nog vele 
jaren blijven bestaan. De succesrijke toe
passing ervan aan boord van een aantal gro
te passagiersschepen zal haar opmars voor 
lange tijd een blijvende plaats onder de 
voortstuwingsmedia verschaffen.

Turk ije
Turkije is een land met een kleine koop
vaardijvloot: 3,24 miljoen brt ultimo 1989. 
Eind maart 1990 was voor deze vloot 0,23 
miljoen ton in aanbouw en bestelling. 
Lloyd’s heeft geen details over de leeftijd 
van deze vloot, maar aangenomen mag wel 
worden dat de Turkse handelsvloot een 
wat ongunstige gemiddelde leeftijd heeft. 
Naast nieuwbouw is er heel wat scheeps- 
ruimte tweedehands in het buitenland aan
geschaft. Er is thans echter een politiek op 
gang gekomen, die op den duur kan leiden 
tot een modernisering van 's lands koop
vaardijvloot.
Deze gedragslijn - de Turkse regering is 
thans meer liberaal ingesteld ten aanzien 
van de aan- en verkoop van scheepsruimte 
- is voor de rederijen aanleiding geweest 
de modernisering van de nationale han
delsvloot met wat meer optimisme te kun
nen zien dan sedert lang mogelijk is ge

weest. Er wordt vandaag de dag namelijk 
geen belasting meer geheven bij de aan
koop van tonnage in het buitenland. Als ge
volg van deze nieuwe maatregel zijn - ook 
al liggen de prijzen op een hoog niveau - 
veel schepen voor de Turkse rederijen 
toch betaalbaar geworden. Na de afschaf
fing van de betreffende belastingmaatregel 
is reeds een aantal moderne, grote sche
pen aangekocht om daarmee verouderde 
tonnage te vervangen.
Een en ander heeft tot gevolg gehad dat 
men in Turkse rederskringen nogal opti
mistisch gestemd is met betrekking tot de 
perspectieven voor de nationale koop-
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vaardij. Immers, het ziet er duidelijk naar 
uit dat er een eind is gekomen aan de crisis 
die vele jaren kenmerkend is geweest voor 
de scheepvaart onder Turkse vlag. Deze 
crisis werd overigens echter slechts voor 
een deel veroorzaakt door externe oor
zaken.
Zo laat de structuur van de Turkse han
delsvloot te wensen over omdat hij niet 
meer van deze tijd is. Bij de aankoop en 
bestelling van tonnage zal daarom op een 
moderne structuur moeten worden inge
speeld. In de afgelopen jaren zijn de rede
rijen voortgegaan met de aanschaffing van 
bulkschepen, kennelijk zonder daarbij re
kening te houden met de overweging, dat 
in de gehele wereld het overzeese trans
port van containers krachtig is blijven 
groeien. Dit betekent in feite dat de aan
koop van bestaande containerschepen of 
de bestellingen van nieuwe een zaak is 
waaraan niet voorbij kan worden gegaan 
zonder achter te blijven bij een wereldwij
de ontwikkeling.
Feitelijk is er hier sprake van een gebieden
de eis. Het lijkt daarom in hoge mate wen
selijk dat Turkije daar mee begint om nog 
niet verder achterop te raken. De afschaf
fing van de belasting op de aankoop van 
tonnage in het buitenland is maar een eer
ste stap. De reders zullen zelf de volgende 
moeten doen. Uit de cijfers van Lloyd’s Re
gister komt naar voren dat aan het eind van 
het eerste kwartaal van dit jaar voor Turk- 
se rekening 25 schepen voor het vervoer 
van stukgoed van totaal 78.000 brt in aan
bouw en bestelling waren. Het gaat hier 
kennelijk om kleine eenheden voor kust- 
verkeer en pendelvervoer. Het lijkt waar
schijnlijk dat Turkije straks op de markt zal 
zijn voor grotere containerschepen en 
wellicht kan de Westeuropese scheeps- 
bouwindustrie daar iets van bemachtigen.

Nederlandse scheepsbouw
De minister van Economische Zaken, dr. J. 
E. Andriessen, heeft met betrekking tot de 
nationale scheepsbouw een brief gezon
den aan de Vaste Commissie voor Econo
mische Zaken van de Tweede Kamer. In 
deze brief komt een aantal belangrijke za
ken aan de orde. In het bijzonder denken 
wij hier dan aan de financiële positie van de 
werven en de internationale onderhande- 
lingen m.b.t. scheepsbouwsteun.
De minister wijst er op dat de Nederland
se scheepswerven moeilijke jaren achter 
de rug hebben. In vele gevallen is de aan
dacht voornamelijk gericht geweest op 
overleven. De vermogenspositie heeft 
daarbij onder druk gestaan en daarin is 
thans nog niet veel verandering gekomen. 
Uit in mei van dit jaar in opdracht van de 
minister uitgevoerd onderzoek naar de ef
fecten van de Regeling generieke steun aan 
zeescheepsnieuwbouw (Regeling GS) en 
de huidige prijsontwikkelingen komt dit 
duidelijk naar voren. De belangrijkste con
clusie van dit onderzoek is dat - uitgaande
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van normale economische calculaties - de 
resultaten per opdracht nog steeds nega
tief zijn, enkele uitzonderingen daargela
ten. Dit geldt zeker wanneer de subsidies 
op grond van de Regeling GS buiten be
schouwing worden gelaten. Er valt echter 
wel enige verbetering te bespeuren. Vol
gens de minister zouden de stijgende prij
zen voor de werven tot een hogere marge 
moeten leiden.
Deze marge blijkt echter vaak voor een 
meer dan evenredig deel te worden opge
soupeerd door bepaalde toeleveranciers. 
Deze zijn in slechte tijden door de werven 
dikwijls onder grote druk gezet om met 
uiterst lage prijzen te werken en zien nu 
hun kans om betere prijzen te realiseren. 
De toeleveranciers zijn hoogwaardige spe
cialisten geworden en hebben een eigen 
positie veroverd waar de scheepsbouwers 
niet gemakkelijk omheen kunnen.
Eind van dit jaar expireert de 6de EG- 
Richtlijn inzake Scheepsbouwsteun. De 
Europese Commissie (EC ) heeft een voor
stel voor een 7de Richtlijn voor de jaren 
1991 en 1992 bij de Raad ingediend. Een 
nieuw element in dit voorstel is het uit
drukkelijk opnemen van het streven naar 
een progressieve’ vermindering van 
scheepsbouwsteun. Daarnaast stelt de EC
o.m. voor de huidige begrenzing voor klei
nere schepen, waarvoor een lager steun- 
plafond wordt gehanteerd, op te trekken 
van 6 naar 10 miljoen ECU. Hoewel deze, 
alsmede enkele andere voorstellen, een 
verbetering inhouden t.o.v. de 6de Richt
lijn, is dit volgens de minister in de huidige 
marktomstandigheden onvoldoende. Hij 
vindt dat èlle scheepsbouwsteun wereld
wijd moet worden afgeschaft. Hij geeft toe 
dat er voor dit standpunt nog geen brede 
steun bestaat. Dit betekent echter niet dat 
Nederland hierin alleen staat. Samen met 
min of meer gelijkgestemde EG-lidstaten 
zal Nederland een serieuze poging doen 
het steunplafond flink te verlagen. Liefst 
tot nul, aldus de minister. Overigens is de 
EG niet het enige forum waarin een ver
mindering van steun ter discussie staat. 
Binnen de O ESO  en tussen de O ESO  en 
Zuid-Korea vinden op instigatie van de VS 
intensieve gesprekken plaats over steun
vermindering. De opstelling van de VS tot 
dusver wekte de verwachting van posi
tieve resultaten. De onderhandelingen 
verlopen echter stroever dan het zich aan
vankelijk liet aanzien. Eventuele afspraken 
binnen de OESA zullen ook voor de EG 
gevolgen hebben. Wanneer deze afspra
ken verder gaan dan de ingenomen posities 
in de EG over de 7de Richtlijn, zal dit moe
ten leiden tot dienovereenkomstige aan
passingen van de Richtlijn. In beide interna
tionale organisaties zet Nederland zich 
met volle kracht in voor steunverminde
ring. De VNSI onderschrijft dit standpunt, 
echter op voorwaarde dat eventuele in
ternationale afspraken ook daadwerkelijk 
worden nageleefd. Resultaten zijn niet

eerder dan ultimo 1990 te verwachten. De 
minister legt er hierbij de nadruk op, dat 
de tegenstand tegen steunvermindering in 
de EG aanzienlijk is.
Hij citeert een uitspraak van A W ES  (Asso- 
ciation of Western European Shipbuilders) 
dat de vraag naar schepen fors zal toene
men. In het jaar 2000 zal deze meer dan het 
dubbele zijn van die in 1988. Redenen voor 
deze groei zijn o.m. de toenemende we
reldhandel, de veroudering van de vloot en 
het verdwijnen van de voorraad opgelegde 
tonnage. Ook strengere milieu- en veilig
heidseisen worden beïnvloed door mi
lieurampen zoals die met de ’Megaborg’ en 
de 'Exxon Valdez’.
Daar staat aan de aanbodszijde echter te
genover, dat de in de wereld beschikbare 
werfcapaciteit deze vraag gemakkelijk kan 
opvangen, en zeker wanneer de prijzen 
blijven aantrekken, zoals vandaag de dag 
het geval is. De minister noemt een aantal 
factoren die in dit verband van belang zijn. 
Zo zal door verminderde defensie-inspan- 
ning op termijn - na een proces van afslan
king en diversificatie - mogelijk capaciteit 
van marinewerven beschikbaar komen 
voor de civiele scheepsbouw. Nog niet in 
te schatten zijn de consequenties van de 
spanningen in het Midden-Oosten. Voorts 
kunnen de economische hervormingen in 
Oost-Europa op termijn leiden tot een 
meer efficiënte en dus een sterkere con
currentiepositie. Daarnaast is scheeps
bouw voor landen in de beginfase van het 
industrialisatieproces vaak één van de eer
ste activiteiten die zij aanpakken. Het gaat 
hierbij in eerste instantie om eenvoudige 
scheepstypen. Voor werven in landen met 
relatief hoge loonkosten, zoals Nederland, 
betekent dit dat zij zich moeten toeleggen 
op het zeer efficiënt bouwen van geavan
ceerde schepen. Voor de Nederlandse 
werven die tot deze categorie behoren 
zouden, met de aantrekkelijke prijzen, een 
aantal goede jaren in het verschiet kunnen 
liggen, aldus de minister, De steun die vele 
landen over de gehele wereld hun scheeps
bouw nog steeds geven, kan dit perspec
tief evenwel gemakkelijk doen verbleken.

vHk
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DE BENODIGDE LENGTE 
ANKERKETTING VOOR EEN TEN 
ANKERLIGGEND VAARTUIG
Ir. L. Brink, Scheepsbouwkundig Ingenieur
Oud Gezagvoerder Grote Handelsvaart

A.P. Helwig
Oud leraar zeemanschap

Sam envatting

In dit artikel komt aan de orde de vraag of het nog langer verantwoord is, om bij het bepalen van de lengte ankerketting die nodig is om een 
zeeschip veilig te verankeren, de traditionele vuistregels te gebruiken. Aantoonbaar is dat het voor grote zeegaande schepen niet langer 
verantwoord is vuistregels te gebruiken omdat ze geen rekening houden met de afmetingen van het grondtakel en de krachten die door wind, 
stroom en golven op het ten anker liggend schip worden uitgeoefend. Vervolgens wordt uiteengezet dat het voor de Gezagvoerder, met behulp 
van een calculator of een PC, zeer goed mogelijk is de benodigde lengte ankerketting te berekenen met de bekende formules van de kettinglijn. 
Er wordt op gewezen dat de uitkomst van de kettinglijn berekening geen uitsluitsel geeft tot welke weer,stroom en zeecondities de lengte geldig 
is. Daarvoor is nodig dat een schatting wordt gemaakt van de krachten die op het ten ankerliggend vaartuig werken tengevolge van wind, 
stroom en golven. Het maken van deze schatting aan boord is tot op zeker hoogte ook mogelijk.
De formules waarmee de wind en stroomkrachten worden berekend worden gegeven. Dit wordt niet gedaan voor de formules waarmee de 
invloed van zeegang kan worden berekend daar deze buiten het bestek van dit artikel vallen. Een aantal sterkte aspecten van het grondtakel 
worden behandeld. Tenslotte wordt de methodiek beschreven waarmee de invloed van wind en stroomkrachten op het ten anker liggend schip 
berekend kan worden en de uitkomst gegeven van een anker berekening voor een containerschip. Uiteindelijk is de methode een hulpmiddel en 
het veilig ankeren een zaak van 'Goede Zeemanschap’. Het artikel moet gezien worden als een aanzet tot betere informatie voor de 
Gezagvoerder.

Inleiding
De tragische scheepsramp van het motor- 
tankschip 'Maassluis’ dat ten anker liggend 
op de rede van Skikda (Algerije) tijdens 
een zware storm verlijerde, vervolgens 
verdaagde op de strekdam van de nieuwe 
haven van Skikda en aldaar verging, heeft 
tot gevolg gehad dat door de Raad van de 
Scheepvaart, in de vorm van een tweetal 
aanbevelingen, de aandacht is gevestigd op 
het bepalen van de benodigde lengte ket
ting voor een ten anker liggend vaartuig. 
Aan de orde is de principiële vraag of het 
verantwoord is de tot nu toe gebruikelijke 
en traditionele vuistregels nog langer toe 
te passen voor de moderne grote schepen. 
Uit een recente studie [I ] betreffende dit 
onderwerp is duidelijk gebleken dat het 
niet langer verantwoord is vuistregels te 
gebruiken voor grote schepen. De vraag 
komt dan aan de orde wat dan wel de juiste 
wijze van het bepalen van de benodigde 
lengte ankerketting is. In het kort zal in het 
hierna volgende een antwoord op deze 
vraag worden gegeven. Alvorens dit te 
doen zal eerst worden aangegeven waar
om de vuistregels niet meer verantwoord 
zijn waarna ingegaan wordt op een meer 
verantwoorde methodiek.

W aa ro m  zijn vuistregels niet 
veran tw oord  ?
De vuistregels zoals die tot heden veelvul

dig worden gebruikt op de koopvaardij ge
ven een relatie tussen de waterdiepte en 
de lengte ankerketting. Gezagvoerders 
passen deze relatie toe naar eigen inzicht 
of houden zich aan het advies van de loods 
die het schip op een rede ten anker brengt. 
Dat deze wijze van het bepalen van de ste
ken ankerketting nog steeds in de meeste 
gevallen voldoet is een gevolg van het feit 
dat het in het algemeen altijd is goed ge
gaan. Met het toenemen van de afmetingen 
van de hedendaagse schepen moeten as
pecten zoals het blootgesteld windopper- 
vlak ,vorm van het onderwaterschip en de 
afmetingen van het grondtakel in een be
langrijke mate meetellen bij het beoorde
len van de te steken lengte ankerketting. 
Het is duidelijk dat een vuistregel geen uit
sluitsel geeft over de invloed van de bo
vengenoemde aspecten op het anker pa
troon. Op basis van lange ervaring is door 
veel gezagvoerders afkomstig van de klei
nere schepen en die overgegaan zijn naar 
grotere, ermee rekening gehouden dat de 
normen die zij op de kleinere eenheden 
hanteerden niet langer opgingen. Opge
lost werd het probleem van de juiste ket
ting lengte daardoor niet. Daarom kan het 
antwoord op de vraag waarom de vuistre
gels niet verantwoord zijn als volgt goed 
geformuleerd worden:

ze geen rekening houden met de afmetin
gen van het grondtakel en de krachten die 
door wind, stroom en zeegang op het ten 
ankerliggend schip worden uitgeoefend. 
Het is mogelijk een in principe eenvoudig 
rekenmodel op te stellen dat dat wel doet 
en dat al sinds jaren met succes in de off
shore industrie wordt toegepast.

D e uitgangspunten van het 
rekenm odel
In deze sectie zal aangegeven worden wat 
de uitgangspunten zijn van de kettinglijn 
berekening. Alvorens hier wat dieper op in 
te gaan is het belangrijk vast te stellen dat 
de methodiek voor veel Gezagvoerders 
misschien nog moeilijk te realiseren is, 
vooral omdat zij de gegevens en hulpmid
delen om de berekening uit te voeren nog 
niet tot hun beschikking hebben. Niette
genstaande deze handicap is het nuttig 
kennis te nemen van de voorgestelde me
thodiek zodat wanneer de gelegenheid 
daar is, er direct gebruik van gemaakt kan 
worden. De uitgangspunten van het re
kenmodel waarmee de benodigde lengte 
ankerketting voor een ten anker liggend 
schip zijn gegeven in figuur no. I . Uit de fi
guur blijkt dat om het rekenmodel op te 
bouwen, de volgende onderwerpen aan de 
orde moeten komen:

Vuistregels zijn niet verantwoord omdat - houdkracht van het anker;
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Fw • Wind kracht

F9 - Golf kracht

Fb • Stroom kracht

Fa ■ Houdkracht anker

d . Waterdiepte

Het anker model

Figuur I

- de krachten op de ankerketting;
- de kracht op de handrem van het anker

spil;
- de krachten op het schip veroorzaakt 

door wind, stroom en golven.

Verder blijkt dat er een horizontaal even
wicht vereist is tussen enerzijds de houd- 
kracht van het anker en anderzijds de 
krachten op het schip veroorzaakt door 
wind, stroom en golven. Volledigheidshal
ve wordt opgemerkt dat er in de even
wichtstoestand die het schip zoekt tevens 
evenwicht moet zijn van draaimomenten 
in het horizontale vlak en bij dynamische 
effecten evenwicht van verrichte arbeid.

H oudkracht van het anker
W at betreft het scheepsanker zijn er twee 
aspecten die van belang zijn. Ten eerste de 
houdkracht en ten tweede de benodigde 
kracht om het anker uit de grond te bre
ken. Het eerste aspect betekent dat het 
anker voldoende houdkracht moet waar
borgen tijdens het ten anker liggen en het 
tweede dat als het schip anker op gaat het 
anker gemakkelijk uit de grond gebroken 
en thuis gehiewd kan worden zonder dat 
er buitensporig hoge krachten op het an
kerspil komen.
Een geheel ander aspect is invloed van de 
vormgeving van het anker op de houd
kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het vol
gende. In het algemeen is de werking van 
anker zo dat wanneer het anker op de zee
bodem valt, het kantelt en de schacht op 
de bodem terecht komt. Wanneer er een 
trekkracht door de ketting via de anker- 
sluiting op de schacht uitgeoefend wordt, 
heeft dit tot effect dat de schouders de 
beide vloeien doen draaien zodat de vloei
en in de zeebodem kunnen dringen. Het 
anker graaft zich dan in de bodem tot de 
gronddruk, die door het ingraaf proces ge

mobiliseerd wordt, evenwicht maakt met 
de trekkracht. Tijdens dit ingraaf proces 
dringt zich grond tussen de vloeien en de 
schacht. Dit heeft tot gevolg dat de vrije 
rotatie van de vloeien belemmerd wordt. 
Anker en grond vormen dan een grote 
klomp die als de trekkracht de gronddruk 
overtreft gemakkelijk uitbreekt. Het ver
schijnsel dat grond de vrije beweging van 
de vloeien kan belemmeren is dus een on
gewenste eigenschap die het gevolg kan 
zijn van slechte vormgeving. De wijze 
waarop het anker zijn houdkracht op
bouwt is ook afhankelijk van de wijze 
waarop het anker op de zeebodem terecht 
komt. De twee uitersten zijn de beide vol
genden situaties:

- het anker ligt op een mooie egale bo
dem en de vloeien dringen in de grond;

- het anker zakt door zijn gewicht diep in 
een slappe bodem.

In beide gevallen moet het anker houd
kracht opbouwen en uitgebroken kunnen 
worden.
Omdat het scheepsanker per definitie uit
gebroken moet worden tijdens het anker- 
op gaan, moet er van worden uitgegaan dat 
een verticale component van de ketting- 
kracht, die op de ankersluiting aangrijpt, de 
schacht optilt daardoor de vloeien doet 
roteren en zo het uitbreken zal inleiden. 
Dit moet tijdens het ten anker liggen wor
den voorkomen want anders is er grote 
kans dat het anker gaat krabben. Bij de be
rekening van de te steken lengte ketting 
wordt er van uitgegaan dat er geen verti
cale kettingkracht op de ankersluiting 
komt. De houdkracht van verschillende an- 
kertypen wordt gegeven door een empiri
sche factor die verband legt tussen de 
houdkracht en het gewicht van het anker 
in lucht bij een gegeven grondsoort. In fei
te is het echter maar ten dele waar dat de 
houdkracht van het anker bepaald wordt

door het gewicht van het anker in lucht. 
Afgezien van het feit dat het gewicht on
derwater tengevolge van de opwaartse 
kracht immers minder is, is de gronddruk 
die gemobiliseerd wordt als er trekkracht 
op het anker uitgeoefend wordt veel be- 
langrijker,
De hoeveelheid gronddruk die opge
bouwd kan worden is onder meer afhanke
lijk van het oppervlak van de vloeien, de 
vorm van de schouder, de maximale hoek 
die de vloeien met de schacht kunnen ma
ken, de diepte waarop het anker in de 
grond dringt en de mechanische eigen
schappen van de grond. Daarom moet de 
trekkracht, die als een factor van de ge
wicht van het anker gegeven wordt, be
schouwd worden als een handig empirisch 
gegeven om de houdkracht van ankers on
derling te vergelijken.
Er zijn een groot aantal studies betreffende 
het bepalen van de houdkracht versche
nen. Een naam die nauw verbonden is met 
deze studies is Richard Pering die reeds in 
1819 een verhandeling over ankers uitgaf
[2]. Daarna zijn nog vele studies versche
nen . Een groot aantal daarvan is genoemd 
door Saurwalt in zijn proefschrift 'On the 
holding power of ship’s anchors’ [3]. Ook 
zijn door fabrikanten van ankers en andere 
instanties veel proeven gedaan om voor 
verschillende ankers de houdkracht te be
palen. In het algemeen kan wel gesteld 
worden dat voor een conventioneel 
scheepsanker de factor in goede grond 
niet veel meer dan 4 zal bedragen. Verder 
blijkt uit de proeven dat de houdkracht van 
het anker pas gemobiliseerd wordt nadat 
het een bepaalde afstand in de grond heeft 
afgelegd. Deze afstand kan bijvoorbeeld 
oplopen tot 10 meter. Verder wordt op
gemerkt dat er ook scheepsankers met 
verbeterde houdkracht in een aantal geval
len toegepast worden, tn deze gevallen kan 
de factor oplopen tot 10 in goede grond. 
Het is dus aan boord mogelijk de houd
kracht van het anker te berekenen. Daar
voor is nodig het type en de massa van het 
anker. Deze gegevens zijn te vinden in het 
certificaat van het anker. W at waarschijn
lijk niet bekend is of het anker een conven
tioneel anker dan wel een verbeterd houd
kracht anker betreft. Het type anker bij
voorbeeld Spek, Ac 14 of Poolanker kan 
een indicatie zijn. Ook zal de factor niet 
bekend zijn. Tenslotte de ankergrond. Dit 
gegeven volgt uit de zeekaart.
In de hieronder gegeven tabel zijn een aan
tal conservatieve waarden voor de factor 
gegeven die gebruikt kunnen worden bij 
het berekenen van de houdkracht wan
neer geen betrouwbare factor bekend is.

grondsoort factor

klei 4
dik zand 3
zand/modder 2
modder I
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Voor bijvoorbeeld een anker met een 
massa van 10500 kg is de berekening van 
de houdkracht bij een factor 4 ais volgt:

(4 x 10500 kg x 9,81 m/sec2) / 1000 = 
412 kN

In deze formule is dus door invoering van 
de versnelling van de zwaartekracht de 
massa omgezet in een kracht volgens de 
bekende relatie:

K = m x a ( I)

Aangeraden wordt om de massa in de En
gels eenheden om te zetten naar de me
trieke.
Tenslotte is van belang het type anker en 
de wijze waarop uiteindelijk de ketting op 
de bodem ligt. Het is meestal niet gezegd 
dat de ketting gestrekt, dus in het verleng
de van de schacht, zal liggen. Wanneer er 
dan een kettingkracht optreedt, zal het an
ker zich in de richting van de kettingkracht 
willen draaien. Dit kan tot resultaat heb
ben dat het anker zich uit de bodem draait 
en gaat krabben. Veel zal afhangen van de 
stabiliteit van het type anker. Daarmede 
wordt bedoeld de wijze waarop het anker 
zich in grond gedraagt en verzet tegen 
kantelen wanneer het belast wordt. Veelal 
zal tijdens de anker manoeuvre getracht 
worden dit te voorkomen door het schip 
in het anker te laten optornen en als blijkt 
dat het anker niet houdt opnieuw te an
keren.

De ketting lengte
De rol die de ankerketting speelt bij het 
ten anker liggen is zeer belangrijk. Ener
zijds is de ketting de verbinding tussen het 
anker op de zeebodem, anderzijds dient de 
ketting als een veer. Dit kan in het alge
meen als volgt verklaard worden. 
Wanneer het schip ten anker ligt in een 
bepaalde positie waarin de wind, stroom 
en golfkrachten evenwicht maken met de 
houdkracht van het anker en het wordt uit 
die positie gebracht door een verandering 
in de wind, stroom en golfkrachten dan zal 
de ketting de verandering in de positie te
genwerken en trachten het schip terug te 
plaatsen in zijn originele positie. Dit spel 
van de krachten varieert met de tijd wat 
tot gevolg heeft dat het schip ten anker als 
een dynamisch systeem beschouwd moet 
worden. Hieruit volgt tevens dat het schip 
ten anker als een massa veersysteem voor
gesteld kan worden. De massa is dan de 
totale massa van de ketting en het schip en 
de veerkarakteristiek wordt bepaald door 
de eigenschappen van de ketting.
In deze sectie betreffende de ankerket
ting, zal niet ingegaan worden op het dyna
misch gedrag van het schip ten anker. W el 
besproken worden de berekening van 
lengte ankerketting.
Tijdens het ten anker liggen neemt de ket
ting 5 verschillende vormen aan. Figuur

no.2 geeft een beeld van 3 vormen die bij 
een ten anker liggend schip verwacht kun
nen worden en die de basis vormen de ket
tinglijn berekening.
De vorm aangeduid met Volkomen slap' 
zal in zeer ideale weersomstandigheden 
kunnen voorkomen. Er is dan geen wind, 
stroom of zeegang. De ketting staat Vecht 
op en neer’.
Het geval aangeduid met 'slap' is het meest 
voorkomend geval van ten anker liggen. Er 
staat dan wat wind, er loopt wat stroom of 
er is ook nog wat zeegang. De ketting 
hangt met een bocht naar beneden en een 
gedeelte ligt op de zeebodem gestrekt 
achter het anker. De kettingkracht op het 
anker ligt in het vlak van de bodem.
In de 'volledig ontwikkelde’ vorm zijn 
wind, stroom en zeegang toegenomen en 
het gedeelte ketting dat in de vorige vorm 
op de zeebodem lag, is opgetild en de ket

ting raakt ter plaatse van het anker aan de 
zeebodem en de kettingkracht ligt nog in 
het vlak van de bodem.
Bij toename van wind, stroom en zeegang 
zal de bocht van de ketting strekken en 
niet meer raken aan de bodem ter plaatse 
van het anker maar een hoek maken met 
het vlak van de bodem. Er treedt nu op een 
verticale component van de kettingkracht 
die de schacht van het anker optilt. Het uit
breken van het anker is nu aangevangen. 
De kettinglijn vorm is nu 'stijf. Deze vorm 
is niet in de figuur aangegeven evenals de 
hiernavolgende vorm. Beide spreken voor 
zichzelf. In het laatste geval staat de ketting 
'harp stijf en het anker houdt nog net, is 
door de verticale component geroteerd 
en staat op het punt van uitbreken.
Te verwachten is dat het anker uit zal bre
ken ergens tussen beide laatste vormen. 
Voor het bepalen van de te steken hoe

veelheid ankerketting zijn de laatste twee 
vormen niet interessant. Dit is wel het ge
val bij de volledig ontwikkelde en de slappe 
vorm. Beide kunnen goed berekend wor
den. De zeer slappe vorm is triviaal. Een
voudig is in te zien dat bij de volkomen 
slappe vorm, wanneer de ankerketting 
loodrecht naar beneden hangt, er alleen, 
om het evenwicht te bewaren, een verti
cale kracht op het einde van de ketting 
moet werken die gelijk maar tegengesteld 
is aan het onderwater gewicht van de leng
te ketting tot aan de zeebodem vermeer
derd met het gewicht van de lengte ket
ting boven water tot aan de bandstopper. 
De volledig ontwikkelde kettinglijn is, zo
als reeds werd opgemerkt, de meest inte
ressante vorm want op deze vorm berust 
de berekening van de benodigde lengte 
ketting voor een ten anker liggend vaar
tuig. Deze volledig ontwikkelde vorm 
staat in de offshore industrie bekend als 
een 'catenary' en wordt gebruikt om de 
verankering van grote objecten op zee te 
berekenen. De wijze van berekenen van 
een verankering met behulp van de ket
tinglijn is, zoals hieronder zal blijken, zeer 
verantwoord omdat rekening wordt ge
houden met de krachten die op de einden 
van de ketting wordt uitgeoefend en de 
materiaal eigenschappen van de ketting. 
Het rekenmodel berust op de aanname dat 
de vorm die de ketting aanneemt als het 
schip ten anker ligt vergeleken mag wor
den met de kettinglijn. Hieronder wordt 
verstaan de vorm die een volkomen on
rekbaar en buigzaam koord aanneemt on
der de invloed van de zwaartekracht als 
het in twee punten wordt bevestigd. O n
der de volledig ontwikkelde kettinglijn 
verstaat men een lijn die in het ankerpunt 
raakt aan de zeebodem en bevestigd is aan 
het schip.
Uit de figuur no.2 blijkt dat het horizontale 
evenwicht gegarandeerd wordt als houd
kracht van het anker Fa gelijk maar tegen
gesteld is aan de horizontale component, 
Fh, van de lijnkracht Fo aan het waterop
pervlak. Omdat er bij de volledig ontwik
kelde kettinglijn geen verticale kracht op 
de schacht van het anker mag komen is de 
verticale component Fv van de lijnkracht 
Fo aan het wateroppervlak gelijk aan de 
lengte van de ketting lijn vermenigvuldigd 
met het gewicht van de massa van de ket
ting onderwater. Opgemerkt wordt dat 
het gedeelte van de ketting vanaf het wa
teroppervlak tot aan de bandstopper 
voorlopig buiten beschouwing wordt ge
laten.
De lengte van kettinglijn wordt berekend 
met behulp van de hierna volgende formu
les. De afleiding van de formules wordt 
niet gegeven omdat het buiten het bestek 
van dit artikel valt. De beide formules zijn 
dan als volgt:

x = (Fh x I O3/ q x g) x acosh ({q X g x d / 
Fh X I03) + I) ( 2 )

KETTINGLIJN VORMEN

Figuur 2
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I = (Fh X  I O3/ q X  g) X  asinh ( q X  g X  x/ 
Fh x l 0 3) ( 3 )

Aan de hand van een voorbeeld zullen ach
tereenvolgens behandeld worden de in- 
voergegevens, die nodig zijn om de lengte 
van de kettinglijn I en de afstand x vanaf het 
ankerpunt tot verticaal onder het eindpunt 
aan het wateroppervlak te berekenen. 
Omdat het horizontale evenwicht van de 
volledig ontwikkelde kettinglijn eist dat de 
ankerkracht Fa evenwicht maakt met de 
horizontale component Fa is dus Fa = Fh. 
Stel een conventioneel anker met een 
massa van 9 100 kg dan is de houd kracht Fa 
in ideale grond:

(9 100 kg x 9,81 m/s2x4) = 357 kN ( 3a)

Omdat Fa = Fh in kN wordt berekend 
wordt dit omgezet in N door te vermenig
vuldigen met f03. Vervolgens moet de 
waarde van q berekend worden. Daarvoor 
is nodig de waarde van de massa per meter 
kettinglengte. Deze waarde kan ook weer 
aan boord berekend worden. Hiervoor 
wordt genomen de massa van de totale 
lengte ketting inclusief de sluitingen ge
deeld door de totale lengte.
Bij het voorbeeld anker met een massa van 
9 100 kg behoort een U3 type ketting met 
een massa van 119,6 kg/m. De breeksterk
te is 3990 kN. Omdat de massa slechts be
kend is in lucht moet deze eerst omgezet 
worden tot de massa onderwater. Dit be
tekend niets anders dan dat de opwaartse 
kracht in rekening wordt gebracht.
De berekening verloopt als volgt:

q =  9a* t(f)m-Pw)/Pm] ( “♦)

Hierin is q, de massa van de ketting in lucht. 
De p staat voor de dichtheid van massa en 
water. Voor de dichtheid van de massa van 
de ketting kan een gangbare waarde inge
vuld worden en afhankelijk van de rede 
voor de dichtheid van het water zout of 
zoet. In het voorbeeld worden de hierna 
vdlgende waarden gebruikt:

pm= 7,85 x 103 kg/m3
pm= 1,025 x 103 kg/m3 (4 a )

Hieruit volgt dus dat q = 103,98 kg/m. 
Omdat massa omgezet moet worden naar 
kracht moet, volgens de bekende relatie k 
= m x a .vermenigvuldigd worden met 
de versnelling van de zwaartekracht g. 
Voor de versnelling van de zwaartekracht 
g wordt genomen 9,81 m/sec2 Tenslotte 
wordt voor de diepte d in meters geno
men de grootste waterdiepte, gecorri
geerd voor het grootste verticale getijver- 
schil, die op de rede verwacht kan worden, 
vermeerderd met de grootste verwachte 
halve golfhoogte. Met deze gegevens kan 
nu de afstand x bepaald worden en met x 
de waarde voor de ketting lengte I , beide 
in meters. Met de ingevoerde gegevens

wordt de uitkomst van de berekening dus:

x = 143,8 en I = 147,98 m 
Omdat I kettinglengte van 15 vadem gelijk 
is aan 27,45 m , kan de lengte I uitgedrukt 
worden 5,4 lengten van 27.45 m . Met be
hulp van de ketting lengte en de massa on
derwater kan dan de verticale component 
F» berekend worden volgens:

F„ = ( 147,98 m x 103,98 kg x 9,81 m/s2) 
1000 = 150,94 kN

Waaruit de lijnkracht F0 volgt:

F0 = V (3572 + I 50.942) kN2 
= 387,60 kN

Dit is dan 9,71 %  van de breeksterkte van 
de ketting. In de slappe vorm is de horizon
tale kracht Fh bijvoorbeeld afgenomen tot 
een waarde van 250 kN. Uit de berekening 
voor de kettinglijn volgt dat dan de afstand 
x en de lengte I de hierna volgende waar
den hebben:
x = 120.06 m en I = 124,92 m 
Er ligt dan 147,98 m - 124,92 m = 2 3.06 m 
ketting op de bodem en het schip is 143,89 
m —120,06 m = 23.83 m dichter bij het 
ankerpunt gekomen. Zoals te verwachten 
neemt dan de kracht op de ketting ter 
plaatse van het wateroppervlak af. De 
waarden voor de verticale component Fv 
en lijnkracht F0 worden dan respectievelijk 
127,43 en 280,67 kN. Het horizontale 
evenwicht is zeker gegarandeerd omdat 
het anker een houdkracht van 357 kN kan 
mobiliseren. In deze situatie wordt de 
houdkracht nog vergroot door de wrijving 
die het stuk ketting op de bodem uitoe
fent. Deze kan met de bekende formule 
van W  = f X N berekend worden. Bij een 
wrijvingscoëfficiënt van bijvoorbeeld 0,8 
wordt gevonden:

W  = 0,8 x 23,06 m x 103,98 kg x 9,81 
m/s2 =18,81 kN

Hierin is de normaalkracht N , de massa 
van de ketting onderwater vermenigvul
digd met de versnelling van de zwaarte
kracht g. Duidelijk is dat de wrijvingkracht 
sterk afhankelijk is van de wrijvingscoëffi
ciënt van de grondsoort. Verder moet er 
op gelet worden dat de wrijvingskracht 
wegvalt als de ketting wordt opgelicht als 
de kracht Fh toeneemt.
De vraag komt naar voren of er geen ge
bruik gemaakt kan worden van de wrij
vingskracht die door de ketting gemobili
seerd kan worden.
Het antwoord is duidelijk. Mits bedacht 
wordt wat hierboven al reeds werd ge
noemd, dat de wrijvingskracht sterk afhan
kelijk is van de wrijvingscoëfficiënt van de 
grond en dat de wrijvingskracht wegvalt 
als de ketting wordt opgelicht is extra ket
ting altijd een nuttige reserve. W el is het 
zo dat de kettinglengte alleen op de houd

kracht van het anker berekend moet wor
den. Want de houdkracht van het anker is 
doorslaggevend.
De extra lengte van 15 vadem kan dus mo
biliseren:

W  = 0,8 x 27,45 m x 103,98 kg x 9,81 m/ 
s2 = 22,4 kN

Op het triviale geval van een zeer slappe 
ketting wordt niet ingegaan omdat dat 
vanzelf sprekend is.
Verder is duidelijk dat de stijve situatie een 
gevaar betekend en op basis van goede 
zeemanschap voorkomen dient te worden 
want in deze situatie kan enerzijds krabben 
van het anker optreden en anderzijds in
dien het anker houdt de krachten op de 
ketting hoog oplopen met alle gevolgen 
vandien.
Tenslotte de vuistregel. Zoals reeds werd 
opgemerkt wordt veel al de relatie ket
tinglengte diepte gebruikt. In bovenstaand 
voorbeeld wordt voor l/d gevonden de 
waarde 147,98 m / 30.0 m = 4,93. Dit 
steekt schril af ten opzicht van bijvoor
beeld een veel gebruikte waarde van 3 
maal de waterdiepte. Uit de genoemde 
studie [ I ] is duidelijk gebleken dat dit soort 
vuistregels niet verantwoord zijn en veelal 
een te korte kettinglengte opleveren.
Veel traditionele vuistregels om de ket
tinglengte te bepalen hanteren de verhou
ding kettinglengte (l)/diepte (d) of de wor
tel uit de diepte. Een resumé van deze re
gels wordt gegeven door Vinkoert [4]. 
Om te zien wat deze vuistregels waard zijn 
werden in genoemde studie [ I ] de verhou
dingen l/d en 1/V d  voor twee kettinglijnen 
berekend. De resultaten van de bereke
ningen zijn in de figuren no. 3 en no. 4 uit
gezet. Duidelijk blijkt uit figuur no. 3 dat de 
factor l/d een sterk nonlineair karakter

Figuur 3
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Figuur 4

vertoont bij het variëren van het percenta
ge van de proof load. De factor 3 die tradi
tioneel veel gebruikt wordt is dus te laag 
voor een U3 grade ketting bij 10% van 
proof load evenzo voor de U2 grade waar 
minstens 3.6 gebruikt zou moeten wor
den. Dit nonlineaire karakter komt ook 
voor bij de vorm van de kromme voor de 
factor 1/V d . Bij de 10 %  proof load is deze 
factor respectievelijk 19,8 en 23,5 voor de 
U2 en U3 grade kettingen.

In figuur no.4 zijn de verhouding getallen 
uitgezet op basis van de variatie in diepte. 
Uit deze figuur blijkt dat de l/d factor een 
sterk nonlineair karakter vertoont terwijl 
de factor l/Vd praktisch constant blijft 
over het verloop in diepte. Voor de U2 
grade ketting blijkt de factor een waarde 
van gemiddeld 34,46 en voor de U3 grade 
39,60 te bezitten.
Uit de numerieke analyse van de functie u 
= l/Vd, waarvan de uitkomsten gegeven 
zijn in de figuren 3 en 4, bleek dat de func
tie een nonlineair karakter heeft bij varia
tie van de kracht Fh en dat de functie een 
ongeveer constant karakter heeft bij varia
tie met de diepte. Dit laatste was aanlei
ding om de eerste afgeleide van de functie 
nader te onderzoeken op de variatie in de 
diepte. Uit dit onderzoek bleek dat de 
eerste afgeleide ongeveer constant blijft 
bij het variëren van de diepte. Duidelijk is 
dat geen universele constante waarde mag 
worden toegekend aan de verhouding 1/
Vd.
De ongeveer constante waarde l/Vd is al
leen geldig voor de ketting met een lengte 
I, een massa q , een kracht Fh en het diepte 
verschil waarvoor de verhouding bepaald 
werd. Het is dus goed mogelijk om in 
plaats van onbetrouwbare vuistregels de 
benodigde lengte van de ankerketting te 
bepalen met behulp van een berekening 
waarin de krachten in de einden van de 
ketting en de materiaal eigenschappen van 
de ketting zijn meegenomen. Tevens is het 
voor de Gezagvoerder mogelijk vooraf 
een tabel samen te stellen die de benodig
de lengte ankerketting geeft voor verschil
lende waterdiepten waarop gewoonlijk

geankerd wordt en die gebaseerd is op de 
gegevens van het grondtakel van zijn schip. 
Er werd reeds de aandacht gevestigd op 
het feit dat het schip ten anker beschouwd 
moet worden als een massa veer systeem 
waarvan de horizontale veerkarakteristiek 
wordt bepaald door de eigenschappen van 
de ketting. De vorm van de karakteristiek 
wordt gevonden uit het kracht/verplaat
sing diagram. Opgemerkt wordt dat de 
veerconstante de verhouding aangeeft tus
sen een kleine verandering in plaats met de 
daarbij behorende kleine verplaatsing in 
kracht. Blijft de constante gelijk over alle 
kleine verplaatsingen dan is dit een lineaire 
veer constante. Blijft de constante niet ge
lijk dan wordt over een nonlineaire veer 
constante gesproken. Dus in formule 
vorm:

figuur no.5. De uitkomsten zijn gegeven in 
figuur no.6. Uit de figuur blijkt direct dat 
de veer karakteristiek sterk nonlineair is. 
Het aanvankelijk gelijkmatig verloop gaat 
bij ongeveer 200 kN over in een sterke 
kromming en verloopt dan stijl naar boven. 
Ter toelichting van de veerwerking wordt 
verwezen naar figuur no.7. Wanneer een 
schip ten gevolge van een uitwendige 
kracht zich in positie x ( l)  bevindt en het

Figuur 7

k = Ó F/öx ( 5)

In figuur no.5 zijn als voorbeeld gegeven 
twee volledig ontwikkelde kettinglijnen. 
Verder is aangegeven de verplaatsing uit 
de positie volkomen slap tot de positie 
waar de kettinglijn volkomen ontwikkeld 
is. Door dit traject in stukken te delen kan 
voor iedere positie de bijbehorende hori
zontale kracht Fh berekend worden. De 
uitkomsten van de berekening worden dan

V o l l e d i g  o n t w ik k e ld e  k e t t i n g l i j n e n  v e n  g r a d e  U2 en  U J  
o n d e r l i n g  v e r g e le k e n  b i j  d e z e l f d e  h o r i z o n t a l e  u i t w e n d ig e  k r a c h t
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Figuur 5
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Figuur 6

uitgezet op basis van de afstand vanaf de 
positie waar de ketting volkomen slap is. 
Dit is gedaan voor de beide kettingen van

oscilleert met een amplitude van 8 x dan is 
de verandering in de horizontale kracht 
8F(I). Duidelijk is dat bij oscillaties rond 
punt x(2) een grotere verandering in 8Fh 
optreedt.
Met verwijzing naar figuur 6 blijkt dat wan
neer een kracht van bijvoorbeeld 500 kN 
werkt er weinig mogelijkheid tot oscille
ren overblijft en het schip snel gaat krab
ben. Hieruit volgt dus dat bij het bepalen 
van een goed ankersysteem het uitermate 
belangrijk is te weten welke krachten ten
gevolge van wind, stroom en zeegang op 
het schip werken.

S te rk te  aspecten van de 
ankerketting
Bij de beoordeling van de sterkte van de 
ketting moet bedacht worden dat de ket
ting de verbinding vormt tussen het anker 
op de zeebodem en het ankerspil dat op de
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bak van het schip is geplaatst. Wanneer on
der extreme weersomstandigheden het 
anker tot aan zijn houdkracht belast 
wordt, moet er voldoende reserve in de 
ketting aanwezig zijn zodat de ketting niet 
wordt overbelast en breekt. Ook zal de 
schalm van de ketting, die op de baard van 
de kluiskoker rust, door hoge belasting 
niet mogen vervormen of breken. Het 
zelfde geldt voor de sluitingen die de ket- 
tinglengten onderling verbinden. Tenslot
te mag de bandstopper van het ankerspil 
niet doorslippen en moet de grondstopper 
voldoende houdkracht hebben. Dit bete
kend dat het bepalen van de afmetingen 
van de ketting, grondstopper en de hand
rem van het ankerspil sterk aan elkaar ge
relateerd zijn. Kortom deze onderdelen 
moeten op de zelfde sterkte overwegin
gen ontworpen zijn. Verder moet de 
vormgeving van de kluiskoker ter plaatse 
van de baard een vloeiend verloop hebben 
zodat de schalm of sluiting die daar onder 
spanning kan komen niet vervormd wordt. 
Het vloeiend verloop geldt ook voor het 
gehele traject van kluiskoker over de 
grondstopper tot de kettingrol van het an
kerspil.
Het grondtakel van het schip, dus ankers, 
kettingen en de middelen om deze te be
dienen is een gegeven. Niettegenstaande 
dat is het van belang stil te staan bij de 
sterkte aspecten van de ketting en aan de 
hand van de gegevens van een willekeurige 
ketting anker combinatie na te gaan welke 
aspecten een rol spelen. Op basis van het 
uitrustingsgetal van het classificatie bureau 
Lloyd's [5] zijn in de tabel no.2 de hierna 
volgende gegevens volgens de tabel van 
een anker en ketting fabriek [6] gegeven.

Het eerste dat in het oog springt is, dat 
verbetering in de kwaliteit van het materi
aal zich uit in een hogere treksterkte. Dit 
maakt het mogelijk een lichtere ketting te 
fabriceren bij een wat hogere proof Ioad. 
Vervolgens blijkt dat de proof Ioad voor de 
U2 grade ketting 71,4 %  en voor de U3 
grade 70 %  van de breaking Ioad bedraagt. 
De houdkracht van het anker kan nu ook 
vergeleken worden met de proof Ioad van 
de ketting. Als er van uitgegaan wordt dat 
in een ideale grondsoort een houdkracht/

gewicht verhouding 4 genomen kan wor
den voor een conventioneel anker dan 
wordt de volgende waarde gevonden voor 
de houdkracht:

(4x 10500 kg x 9,80 m/s2)/IOOO =
= 412 kN

Dus 14,1 %  van de proof Ioad van de U2 
grade en 13,3 %  van de proof Ioad U3 
grade.
Deze percentages zijn erg laag en beteke
nen een grote veiligheid tegen breuk in de 
ketting. In het geval dat een verbeterd 
houdkracht anker toegepast zou worden 
dan mag volgens de voorschriften van de 
classificatiebureaus een reductie in massa 
van 25% toegestaan worden. Onder idea
le omstandigheden kan de houdkracht/ge- 
wicht verhouding een factor 12 zijn.[6] 
Uitgaande van dit getal dan wordt de bere
kening als volgt:

Houdkracht:

(0.75 x 10500 kg x 12 x 9,80 m/s2)/1000 
= 926 kN

Dus 31,9 %  van de proof Ioad U2 grade en 
29,3 %  van de proof Ioad U3 grade.
Dit is dus een zeer acceptabel percentage 
als bedacht wordt dat deze houdkracht, 
volgens de opgave van de fabrikant [6], 
slechts onder zeer ideale omstandigheden 
gehaald wordt. Het betekend dus dat wan
neer een schip onder extreme omstandig
heden ten anker ligt er voldoende reserve 
in de ketting aanwezig om de houdkracht 
op te nemen zonder te breken. Over het 
algemeen ligt de factor, afhankelijk van de

grondsoort, lager en in de buurt van de 2
[3], wat nog meer reserve in de ketting 
geeft. Wanneer de belasting op de ketting 
tengevolge van de beide typen ankers on
derling vergeleken wordt dan valt onmid
dellijk op dat het anker met verbeterde 
houdkracht onder ideale omstandigheden 
de ketting met ongeveer het dubbele be
last. De sterkte eigenschappen van de ket
ting worden dus doelmatiger aangewend 
bij een verbeterd houdkracht anker bij dan 
een conventioneel anker.

Deze vergelijking toont aan dat het zin 
heeft de toepassing van een anker met ver
beterde houdkracht nader te bezien. Dit 
niet alleen uit oogpunt van efficiënt ge
bruik van de eigenschappen van de ketting 
maar ook uit oogpunt van de veiligheid. 
Opgemerkt wordt dat andere fabrikanten 
andere factoren kunnen geven voor de 
verhouding houdkracht/massa. Het is daar
om belangrijk de berekening te baseren op 
bekende gegevens en indien deze niet be
kend zijn op een conservatieve factor van 
bijvoorbeeld 3.
Tenslotte is van belang de kracht waarmee 
de ketting de bandrem belast en deze gaat 
slippen.

D e krach t op het ankerspil, de 
bandrem  en de grondstopper
Bij het berekenen van de kracht op het an
kerspil, de bandrem en de grondstopper is 
het van belang even stil te staan bij de taak 
die het ankerspil heeft bij het anker gaan, 
ten anker liggen en anker opgaan. Er zijn 
dan wat betreft het ankerspil vier operati
onele aspecten die van belang zijn namelijk:

De mogelijkheid om het anker te laten val
len tot de gewenste diepte en daarna te 
houden met behulp van een bandstopper:

Het benodigde vermogen om het anker 
veilig uit te hiewen tot de gewenste diepte 
en daarna,door het ankerspil uit zijn werk 
te zetten, te houden met behulp van een 
bandstopper:

Bij het anker opgaan de houdkracht van de 
bandrem over te nemen, het anker uit te 
breken en veilig thuis te hiewen;

Voldoende houdkracht in de bandrem om 
veilig ten anker te kunnen liggen.

Steeds speelt de bandrem in het operatio
nele gebeuren een grote rol. Dus kennis 
van de kracht die op kan treden ter plaatse 
van de bandrem is dus essentieel. Dit geldt 
evenzo voor de grondstopper die tijdens 
het ten anker liggen de bandrem ontlast. 
Hierbij moet dan bedacht worden dat zo
dra de grondstopper geopend wordt de 
kracht overgenomen wordt door de band
stopper. Ontwerp technisch moet het an
kerspil en de grondstopper dus op een 
maximale kracht ontworpen worden. Op 
dit aspect zal niet ingegaan worden. W el 
wordt ingegaan op de kracht die verwacht 
kan worden.

De krach t op het ankerspil
Zoals in de vorige sectie werd vermeld, 
wordt de bandstopper voor veel doelein
den gebruikt. W at betreft het laten vallen 
van het anker tijdens het ten anker komen, 
wordt verwezen naar de studie van Brook
V I
Naar aanleiding van een ongeval in de win
ter van 1981 waarbij een verankerd boor-

Data refer to equipment number 3600

anchormass — 10500 kg 

particulars chain
item dimensions grade grade

U2 U3
Tensile N/mm2 490-640 690
diameter mm 90 78
proof load kN 2920 3160
Breaking load kN 4090 4500
mass kg/m 189 142
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eiland op drift raakte heeft Brook [7] on
der meer een onderzoek ingesteld naar de 
omstandigheden waaronder een ankerspil 
gebruikt wordt. Dit onderzoek betrof niet 
alleen booreilanden maar ook grote sche
pen. Uit dit onderzoek komt duidelijk naar 
voren dat in de scheepvaart eigenlijk alleen 
schaalvergroting van het oude vertrouwde 
ankerspil werd toegepast. Daardoor bleek 
in de praktijk dat problemen ontstonden 
bij het afremmen van de ketting bij het la
ten vallen van het anker. Voornamelijk het 
tijdsbestek waarin de bandstopper vast 
aangezet kon worden en de wrijvingscoëf- 
ficiënt van de voering speelden een grote 
rol bij de ondervonden problemen. Deze 
punten en anderen zijn door de fabrikan
ten van het ankerspil wel op te lossen mits 
een goed stel ontwerpeisen opgesteld zijn 
waarin bovengenoemde punten aan de or
de komen. Uit de studie blijkt ook dat de 
piekkracht, die bij optreedt bij het abrupt 
aanzetten van de bandrem om de valsnel
heid te breken, ongeveer 30% van de 
breaking load van de ketting bedraagt.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel 
gezagvoerders die kleine schepen gewend 
waren en de schaalvergroting naar zeer 
grote schepen hebben meegemaakt deze 
ontwikkelingen met zorg volgden. Door 
schade en schande wijs geworden gaven zij 
er dus de voorkeur aan om op de grote 
schepen het zware anker tot enkele me
ters boven de zeebodem uit te hiewen en 
daarna te laten vallen. Daarmee het zekere 
voor het onzekere nemend.
Bij de beschouwing van het vermogen van 
het ankerspil om het anker veilig uit te 
hiewen tot een gewenste diepte en dan 
het anker en ketting gewicht te laten over
nemen door het remvermogen van de 
bandstopper wordt een leidraad gevonden 
bij de voorschriften van de classificatie bu
reaus. Bijvoorbeeld Lloyd’s [5] geeft het 
voorschrift dat het ankerspil gedurende 
een periode van 30 minuten een constante 
kracht moet kunnen weerstaan. De formu
le voor de constante kracht is als volgt:

U2gradechain4l,68dc2N ( 6)

U3grade chain 46,60 dc2N  ( 7)

dc = diameter ketting in mm ( 7a)

Voor de ketting die tot nu in de studie 
werd gebruikt worden de volgende uit
komsten gevonden:

De uitkomsten van deze berekening kun
nen nu vergeleken worden met de houd- 
kracht van 411,6 kN van het conventionele 
anker en de houdkracht van 926 kN beho
rende bij het anker met verbeterde houd
kracht. Het blijkt uit deze cijfers dat het 
ankerspil de constante houdkracht niet kan 
verwerken als het kettingeinde tot deze 
waarden belast zou worden. Tijdens het 
ankeropgaan zal de kracht van de ketting 
genomen moeten worden door met de 
schroef vooruit te slaan.
Een tweede voorschrift van het classifica
tie bureau betreft een vergelijk tussen een 
korte kracht die 1,5 zo groot is als de con
stante kracht en de kracht nodig om het 
anker uit te breken. Beide krachten moe
ten over een periode van tenminste 2 mi
nuten aangewend worden. Dus voor de 
beide kettingen volgt:

U 2 = 1,5 x 337 kN = 505,5 kN 
(24,0 %  van proof load)

U 3 = 1,5 x 287 = 430,5 kN 
( 13,6% van proof load)

De formule waarmee de kracht nodig om 
het anker uit te breken berekend wordt is 
de volgende:

12,18 W a + (7.0 Lc X dc2)/100 N ( 8 )

Waarin W a = massa anker in kg, L,. = tota
le lengte ketting in m en dc = diameter 
ketting in mm.
De uitkomst van deze berekening is, voor 
het anker met een massa van 10.500 kg en 
330 m lengte per ketting voor de beide 
gebruikte typen ketting, respectievelijk 
283 kN en 236 kN. Dus onder de 10% van 
de proof load.
Doorslaggevend is dus de l ,5 x piekbelas- 
ting.
Duidelijk is dat er twee mogelijkheden zijn 
bij het ontwerp van het ankersysteem:

- uitgaan van de maximale houdkracht van 
het anker en het ankerspil op de piekbe- 
lasting van 2 minuten ontwerpen;

- uitgaan van de voorgeschreven piekbe- 
lasting van twee minuten en de houd
kracht van het anker aanpassen.

De laatste is de minst veilige oplossing. 
Ten slotte de houdkracht van de bandrem. 
In de voorschriften betreffende de houd
kracht van de bandrem wordt een onder
scheid gemaakt tussen een schip dat wel en 
niet is uitgerust met een kettingstopper. In 
het laatste geval zijn de eisen verzwaard.

De formule waarmee de houdkracht van 
de bandrem berekend wordt volgens de 
voorschriften van Lloyd’s [5] is als volgt:

Kb x d c2 x (44-0,08 x d c)N  ( 9 )

De factor Kb is de volgende:

grade ankerspil
met stopper zonder stopper 

U2 6,18 11,0
U3 8,83 15.7

Wanneer formule (9) uitgewerkt wordt 
voor de beide tot nu toe gebruikte ketting 
afmetingen is het resultaat als volgt:

Het blijkt dus dat de bandrem voldoende 
reserve heeft om de ketting met een con
ventioneel evenals met een verbeterd 
houdkracht anker te houden en dat het an
ker dus eerder zal uitbreken dan de ban
drem gaat slippen. Bovenstaande gaat op 
voor een goed onderhouden ankerspil. Uit 
praktische overwegingen zal een veilig- 
heidsfactor in rekening gebracht moeten 
worden die tot uiting brengt de slijtage 
door operationeel gebruik in de loop der 
tijd. Het is niet alleen het ankerspil wat on
derhevig is aan slijtage; ook geldt dit voor 
de schalmen en andere onderdelen van de 
ketting. Op basis van de uitkomsten van 
regelmatige inspecties kan deze factor 
misschien bepaald worden.

De krachten op het schip 
veroorzaakt door wind, stroom  en 
golven.
Een schip dat op een rede ten anker ligt is, 
afhankelijk van de lokatie van de rede, on-

Constante kracht op ankerspil volgens Lloyd's:

grade dia ketting F proof load breaking load
mm kN % %

U2 90 337 11.5 8,3
U3 78 284 9,0 6.3

Houdkracht bandrem volgens Lloyd’s:

Grade diameter met ket-zonder
ketting ting- ketting

stopper stopper

proof breaking proof breaking
mm % % % %

U2 90 63 45 1 12 80
U3 78 64 45 114 80
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derhevig aan de invloed van de heersende 
wind, de getij of zeestroom en het golfkli- 
maat. Deze invloeden kunnen gelijktijdig 
dan wel onafhankelijk van elkaar voorko
men. De resultante van deze invloeden be
paalt dan de wijze waarop het schip ten an
ker ligt. De lokatie van de rede bepaalt of 
het schip al dan niet onderhevig is aan de 
invloed van het golfklimaat. Is er geen golf- 
klimaat dan hoeft alleen de invloed van de 
wind en stroom in rekening gebracht te 
worden. Bij een golfklimaat zullen ook de 
scheepsbewegingen een rol gaan spelen in 
de berekening van de krachten die op de 
ketting werken. W at betreft de krachten 
zal eerst ingegaan worden op de wijze 
waarop de verschillende krachten be
schouwd kunnen worden. In het algemeen 
kunnen de krachten die op een ten anker 
liggend schip worden verdeeld in:
- een gemiddelde kracht;
- een langzaam variërende kracht;
-  een oscilerende kracht ten gevolge van 

de golfbeweging.
Deze verdeling maakt het mogelijk het ge
drag van het schip te delen in een statisch 
en een dynamisch probleem. Het statisch 
gedrag is dan een gevolg van constante of 
zeer langzaam variërende krachten en het 
dynamische als gevolg van de variërende 
krachten. De som van de oplossingen van 
de beide problemen geeft dan het uitein
delijke gedrag van het schip ten anker. Bo
venstaande principe wordt, bij de beoor
deling van de krachten die op het ten anker 
liggend schip, werken toegepast. In het ka
der van dit artikel zal alleen besproken 
worden de invloed van de wind en stroom 
op het ten anker liggend schip. De reden is 
dat de invloed van de wind en die van de 
stroom als gemiddelde constante waarden 
opgevat kunnen worden, waardoor de be
rekening tot het statische gedeelte van de 
gehele anker berekening teruggebracht 
wordt. Verder kan aan boord met behulp 
van eenvoudige rekenmethodes nog wel 
een redelijke schatting van de wind en 
stroom invloed gemaakt worden. W at de 
dynamische invloeden betreft is dat ei
genlijk zonder een goed calculator of com
puterprogramma niet goed mogelijk.

De w indkracht
De formules waarmee de windkracht be
rekend wordt zijn de hierna volgenden:

De dimensies zijn dan als volgt: C xw = lang- 
scheepse coëfficiënt (dimensiloos) = 
dwarsscheepse coëfficiënt (dimensiloos) 
C xyw= giermoment (dimensiloos) pw =

dichtheid lucht (kg/m3) Vw = windsnel
heid op 10 m elevatie (m/s) A, = geprojec
teerd dwarsscheeps oppervlak (m ) =
geprojecteerd langscheeps oppervlak (m2) 
Lil = lengte tussen de loodlijnen (m) Fxw = 
Windkracht langscheeps (kN ) =
Windkracht dwarsscheeps (kN) Mxyw= 
Giermoment (kNm)
Als assenstelsel wordt gekozen het Carte
siaans assenstelsel waarvan de Xas samen
valt met het vlak van kiel en stevens. De 
oorsprong ligt op de helft van de lengte 
tussen de loodlijnen. De positieve richting 
van de Xas wijst in de richting van de boeg 
van het schip. Verder wordt aangenomen 
dat het schip stil ligt of zo langzaam be
weegt dat de vaart van het schip van geen 
invloed is. De berekende windkracht kan 
dan als een constante kracht beschouwd 
worden. De wind coëfficiënten zijn te vin
den in de literatuur.Ze worden gegeven in 
grafieken op basis van de hoek van inval 
tussen 0 en 180 graden ten opzichte van de 
boeg. Figuur no.8 geeft de teken conventie 
zoals die veelal wordt gebruikt. De figuur 
no.9 geeft een indruk van de windcoëffi- 
ciënten.[8]
Het is duidelijk dat de grafieken een ge
middelde waarde geven en slechts ge
bruikt kunnen worden voor schattingen. 
Voor een goede berekening zijn nodig de 
coëfficiënten afkomstig van windtunnel 
proeven met een goed model. Het is aan 
boord mogelijk een schatting te maken van

Figuur 8

de te verwachten windkracht vooropge
zet dat de windcoëfficiënten van het schip 
bekend zijn. Het langsscheeps en dwars
scheeps geprojecteerd oppervlak kan voor

ieder diepgang berekend worden aan de 
hand van een algemeen plan. De lengte tus
sen de loodlijnen wordt ook op het alge
meen plan gegeven. De windsnelheid in 
meters/sec kan geschat worden aan de 
hand van de schaal van Beaufort. Het is vol
doende nauwkeurig om voor de dichtheid 
van de lucht aan te houden 1,21 kg/m3 De
ze waarde geldt bij een luchtdruk van I bar 
en een temperatuur van I5 °C  Deze waar
de kan voor een andere temperatuur en 
druk gecorrigeerd worden met de hierna 
volgende formule:

Pg=f)o x (T 0/T )x (p /p o) (13)

waarin: p = 1,29 kg/m3 pQ = 1,01 325 x 
10b Pa T „ = 273,15 K Voor afleiding van de 
formule wordt verwezen naar de leerboe
ken waarin de ideale gassen worden be
handeld.

De stroom kracht
De formules, waarmee de kracht veroor
zaakt door de getij en zeestroom op het 
schip, berekend kunnen worden zijn de 
hierna volgenden:

Fxc = 1/2000 x pc x C xc x Vc2 x T x L„
(14)

Fyc = 1/2000 x pc x C y<; x Vc2 x T x L,,
(15)

Mxyc= 1/2000 x pc x C xyc x V c2 x L x L2,,
(16)

De dimensies zijn als volgt:
C xc = langsscheepse coëfficiënt (dimensi
loos) C yc = dwarsscheepse coëfficiënt (di
mensiloos) C xyc= giermoment (dimensi
loos) pc = dichtheid water (kg/m3) Vc = 
gemiddelde stroomsnelheid (m/s) T  = 
diepgang schip (m) Lu = lengte tussen de 
loodlijnen (m)
Fxc = kracht stroom langsscheeps (kN) Fyc 
= kracht stroom dwarscheeps (kN) Mxyc= 
giermoment (kNm)
Het assenstelsel is identiek aan dat be
schreven voor de windkracht. Verder

Teken conventie voor wind- en etroomcoefficienten

----------------------------- Lm----------------------------- —

Fxw = 1/2000 x pw x C xw x A t x V 2W( 10)

Fyw = 1 /2000 x pw x C yw x A, x V2W( 11)

Mxyw= 1/2000 x pw x C xyw x A| x Lu x V2W (12)
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wordt aangenomen dat het schip stil ligt of 
zo langzaam beweegt dat de vaart van het 
schip van geen invloed is. De berekende 
stroomkracht kan dan als een constante 
kracht beschouwd worden. De stroom 
coëfficiënten zijn te vinden in de litera- 
tuur.Ze worden gegeven in grafieken op 
basis van de hoek van inval tussen 0 en 180 
graden ten opzichte van de boeg. Figuur 8 
geeft de teken conventie zoals die veelal 
wordt gebruikt. Bij de berekening van de 
stroomkrachten zijn twee aspecten van 
belang. Het eerste aspect is de stroom
snelheid en het tweede de verhouding van 
de diepgang van het schip tot de water
diepte.
Om de gemiddelde stroomsnelheid Vc te 
kunnen bepalen is het nodig dat het

stroomprofiel over de waterdiepte be
kend is. Uit de integratie van het stroom
profiel over de diepgang van het schip kan 
de gemiddelde stroomsnelheid bepaald 
worden. Als het stroomprofiel niet be
kend is kan het geschat worden met be
hulp van correctie factoren die in de litera
tuur gegeven worden. Bijvoorbeeld de 
wind en stroom gegevens voor tankers van 
de O.C.I.M.F. geeft correctie factoren. Te
vens blijkt uit de gegeven stroom constan
ten dat vooral de laterale coëfficiënt en dus 
ook de giermoment coëfficiënt erg afhan
kelijk is van de verhouding diepgang wa
terdiepte. Op ondiep kan de laterale coëf
ficiënt zelfs oplopen tot 3 maal de waarde 
van die op diepwater. Dit kan verklaard 
worden uit het feit dat wanneer schepen 
op ondiep water ankeren er een verschil in 
volume water optreedt dat onder en langs 
het schip stroomt. Tenslotte is nog van in
vloed of het schip een conventionele dan 
wel een bulbsteven heeft. Van belang is dat 
met ondiep water verschijnselen terdege 
rekening gehouden moet worden bij het 
verankeren van schepen.
Het is duidelijk dat grafieken een gemid
delde waarde geven en slechts gebruikt 
kunnen worden voor schattingen. Voor 
een goede berekening zijn proeven met 
een goed model nodig om de juiste coëffi
ciënten te vinden. Een figuur van de 
stroomfactoren is in het kader van dit arti
kel niet ingevoegd. Het is aan boord wel 
mogelijk een goede schatting van de in
vloed van de stroom te maken vooropge
zet dat de goede factoren bekend zijn. Uit 
de formules blijkt dat hiervoor verder no
dig is de diepgang , de lengte tussen de 
loodlijnen en de dichtheid van het water. 
Dit zijn bekende gegevens.

Krachten tengevolge van het 
golfk lim aat
Wanneer een schip op een rede ten anker 
ligt en er staat zeegang dan bestaat het ge
drag van het schip uit zes bewegingen die 
verdeeld kunnen worden in drie lineaire 
bewegingen en drie rotaties. De drie line
aire bewegingen zijn schrikken, verzetten 
en dompen. De rotatie zijn gieren, stam
pen en slingeren.
De verticale scheepsbewegingen zijn een 
gevolg van dompen, stampen en slingeren 
en de bewegingen in het horizontale vlak 
een gevolg van schrikken, verzetten en 
gieren. Bij de berekening van de krachten 
die op het einde van de ankerketting ko
men is het van belang onderscheid te ma
ken tussen de verticale en horizontale be
weging van het schip ter plaatse van de 
kluiskoker. De verticale beweging zal de 
ketting in een verticaal vlak verplaatsen 
dus optillen, neerleggen, versnellen en 
vertragen. De horizontale beweging zal 
het einde van de ketting in het horizontale 
vlak verplaatsen. Ook nu zullen versnellin
gen en vertragingen optreden. De ver
plaatsing zal ook tot gevolg hebben dat de

ketting niet langer gestrekt achter het an
ker blijft liggen.
Bovenstaande geeft een indruk van de ge
volgen van de scheepsbewegingen op de 
krachten die op het einde van de ketting 
kunnen optreden. Met behulp van moder
ne rekenmethodes is het mogelijk deze 
krachten te berekenen. Hier zal ,in het ka
der van dit artikel, niet op worden inge
gaan. W el wordt opgemerkt dat de beoor
deling of het nog verantwoord is om op 
een rede ten anker te blijven liggen onder 
extreme weercondities een zaak van goe
de zeemanschap is en blijft.

De horizontale kettingkracht
De horizontale scheepsbewegingen die 
van invloed zijn op het einde van de ketting 
zijn schrikken, verzetten en gieren. Ze 
hebben, zoals reeds genoemd werd, tot 
gevolg dat het schip van positie veranderd 
waardoor de ankerketting meegesleept 
wordt en daarna veelal niet meer gestrekt 
achter het anker ligt. Het schip giert, ver
zet en schrikt dan over bijvoorbeeld bak
boord totdat de ketting de beweging van 
het voorschip remt en stopt. Daarna draait 
de richting van het gieren om en het schip 
draait naar stuurboord waarbij het ge
lijktijdig verzet en giert in die richting. De
ze beweging herhaalt zich in een regelma
tig tempo. Op het moment dat de ketting 
het voorschip stopt kan er veel kracht op 
de ketting komen. De ketting kan dan de 
stijve vorm aannemen en het anker uitbre
ken. Dit geldt evenzo voor het regelmatig 
over bakboord en stuurboord gieren zon
der dat de ketting stijf komt maar wel tot 
gevolg heeft dat het anker in de bodem ro
teert.
De oorzaak van de bewegingen zijn de in
vloed van de wind, stroom en zeegang. De 
resultante van de krachten op het schip 
tengevolge van de bewegingen zullen via 
de ankerketting evenwicht moeten makén 
met de houdkracht van het anker om het 
schip op zijn plaats te houden. Opgemerkt 
wordt dat stroom en speciaal de invloed 
van de wind op een hoge opbouw op het 
achterschip de gier, verzet en schrik be
wegingen gunstig kunnen beïnvloeden 
waardoor het schip rustiger blijft liggen en 
de kans op uitbreken van het anker tijdens 
slechte weer en zeeomstandigheden klei
ner wordt. Daar en tegen wordt de kans 
op gieren verhoogd door het hoge voor
schip bij geballast schip met grote trim.
De wind en stroomkracht zijn reeds be
sproken. De invloed van de zeegang op de 
horizontale beweging is het laatste punt. 
Alvorens daar verder op in te gaan is het 
belangrijk te vermelden dat de zeegang 
een speciaal effect veroorzaakt bij het ver
ankeren van drijvende objecten op zee. 
Dit betreft de langzaam variërende golf- 
kracht. Het is een onderwerp waarover 
regelmatig en veel wordt geschreven. Re
cente gegevens zijn te vinden in publikaties 
door Pinkster en Wichers [10] en betref
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fen de berekening en model proeven van 
onder meer de langzaam variërende golf- 
kracht. De schrik,verzet en gier bewegin
gen van een schip worden beschreven 
door de hierna volgende gelineariseerde 
vergelijkingen volgens Abkowitz [ I I ] :

m X ( d u - r X v - x g x r2) = X

m x (d v - r X u - x g x d r )  = Y (17)

l2 = dr x m x Xg x (dv + r X u) = M

In deze vergelijkingen zijn dus de dimen
sies:

m = massa van het schip (kg) 
u = snelheid in de x richting (m/sec) 
v = snelheid in de y richting (m/sec) 
du = eerste afgeleide van u (m/sec2) 
dv= eerste afgeleide van v (m/sec2)

r = giersnelheid (rad/sec) 
dr= eerste afgeleide van r (rad/sec2) 
xg= x coördinaat zwaartepunt (m) 
lz= massatraagheidsmoment t.o.v z-as (kg
m2)
X  = totale kracht in x richting (N )
Y = totale kracht in y richting (N )
M = totale moment rond z-as (Nm)

Deze vergelijkingen zijn ten opzichte van 
een rechtsdraaiend assenstelsel waarvan 
de oorsprong ligt in het wateroppervlak, 
op de helft van de lengte tussen de loodlij
nen en in het vlak van kiel en stevens. De 
coördinaten van het scheepszwaartepunt 
zijn dan xg, yg en zg. Verder wordt aange
nomen dat het scheepszwaartepunt in het 
vlak van kiel en stevens ligt waardoor yg=
0. Omdat alleen krachten in het horizonta
le vlak beschouwd worden komt zg niet in 
de vergelijkingen voor.

Het aards en scheepsassenstelsel met de 
teken conventie zijn aangegeven in figuur 
no. 10. Het subscript voor het scheepsas
senstelsel is ter vereenvoudiging bij de ho
rizontale beweging weggelaten. In deze fi
guur zijn tevens de krachten aangegeven 
die in de berekening meegenomen moeten 
worden. De keuze van de oorsprong heeft 
het voordeel dat deze vast ligt omdat de 
lokatie van het scheepszwaartepunt afhan
kelijk is van de belading van het schip. In de 
figuur no 10 is ook aangegeven de snelheid 
van het schip V. De snelheid V raakt aan de 
baan die het schip beschrijft door het wa
ter. De in de formules ( 17) gebruikte snel
heden u en v zijn de ontbondenen in de x 
en y richting van de snelheid V. De snelheid 
van het schip ten opzichte van het aardse 
assenstelsel wordt als stroom en winddrift 
niet verrekend worden:

dxQ = u cos - v sin<l>

dyQ = u sin <t> - v cos <t> (18)

In deze formules zijn:

<f> = koershoek schip (graden)
dxD = snelheid schip in xo richting (m/sec)
dyc = snelheid schip in yo richting (m/sec)

Ook de locatie van de kluiskoker is aange
geven in de figuur. Ter vereenvoudiging is 
aangenomen dat deze op het wateropper
vlak ligt. Dit heeft tot gevolg dat de hori
zontale kettingkracht Fh daar aangrijpt. De 
totale krachten en het totale moment die 
in formule ( 17) worden ingevoerd zijn de 
hierna volgenden:

X =  Fx +  Fxw + Fxc 4- FXg +  Fxh

Y = Fy + Fyw -F Fyc + Fyg + Fyh (19)

M — Mxy + Mxyw + Mxyc + Mxyg -F Mxy(!

De krachten Fx en Fy en het moment Mxy 
hebben betrekking op de toegevoegde 
massa en demping van het schip. Deze ter
men werden tot nu toe niet behandeld. De 
reden is dat behandeling van deze termen 
te ver zou voeren voor deze studie. Ver
wezen wordt naar de leerboeken op dit 
gebied [ I I ] .
De windkrachten Fxw en Fyw en het wind- 
moment Mxyw werden reeds behandeld. 
De formules zijn ( I Q),( 11) en ( 12).
De stroomkrachten Fxc en Fyc en het 
stroommoment Mxyc werden reeds behan
deld. De formules zijn ( 14),( 15) en ( 16). 
De golfkrachten Fxg en Fyg en het golfmo- 
ment Mxyg werden reeds behandeld . For
mules voor de berekening van deze krach
ten werden daarbij niet gegeven daar de 
berekeningsmethoden zeer geavanceerd 
zijn.
De ankerketting krachten Fxh en Fyh het an- 

Figuur 10

Stroom-,wind-,golf- en horizontale kettingkracht 
op het ten anker liggend schip ,

windkracht
stroomkracht
golfkracht
horizontaal ont- 
bondene ketting 
kracht
snelheid schip 
lengte loodlijnen 
scheepsbreedte 
coördinaten kluis 
coördinaat zwpt.

koershoek 
invalshoek golven 
wind hoek 
stroom hoek
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kermoment Mxyh zijn de ontbondenen van 
de horizontale kettingkracht Fh. Deze 
krachten worden dan als volgt:

Fxh = Fh x cos a

Fyh = Fh x sin a  (20)

Mxyh = a x Fh x sin o - b x Fh x cos a

Hierin zijn a en b de coördinaten van de 
kluiskoker waar de kettingkracht gedacht 
wordt aan te grijpen. De hoek a in graden is 
de hoek die de ankerketting maakt met de 
koers 4» van het schip.
Indien deze formules toegepast worden 
op een rede waar het schip geen last heeft 
van de zeegang dan kunnen de golfkrach- 
ten en het moment weggelaten worden in 
de vergelijking ( 17). Wanneer de bewegin
gen nul zijn, dus in de stationaire toestand, 
dan is linker lid van de vergelijking nul en 
kunnen tevens de toegevoegde massa en 
demping krachten en moment vervallen. 
Er blijven dan drie vergelijkingen over 
waaruit de hoek a en Fh opgelost kunnen 
worden. Dit biedt een mogelijkheid om op 
vrij eenvoudige wijze een indruk te krijgen 
van de kracht op de ankerketting bij ver
schillende wind, stroom en zeegang condi
ties. Er wordt dan een constante kracht 
gevonden die in het kracht/verplaatsing 
diagram ingevuld kan worden waarna zal 
blijken hoeveel verplaatsing door dynami
sche krachten nog mogelijk is voordat de 
kettinglijn de stijve vorm bereikt.

De oplossing voor de hoek a en Fh wordt 
gevonden door de formules (20) in (2 1) op 
te nemen. Bij deze eenvoudige benadering 
wordt dan uitgegaan van een schip dat op 
een rede ten anker ligt waar geen zeegang 
is. Er wordt dan een situatie gevonden 
waarbij het schip stationair ten anker ligt 
op de resultante van de wind en stroom
kracht. Door een golfkracht met een bena- 
deringsformule te berekenen en te laten 
werken in de richting van de resultante kan 
dan ook een indruk verkregen worden van 
de invloed van de zeegang. De afleiding 
wordt dan ais volgt:

Fh x cos a  = - ( Fxw + Fxc)

Fh x sin a  = - ( Fyw + Fyc)

Fh = V [ ( F xw + Fxc)2 + ( F yw + Fyc)2]

a  = arctg [Fyw + Fyc)/(Fxy + Fxc)]

Mxyw + Mxyc + (a x Fh X  sin cv -  b X  Fh x 
cos cv) = 0 (21)

De horizontale kettingkracht wordt ge
vonden door de wind en stroomkrachten 
en momenten die op het einde van de ket
ting in het zeeoppervlak werken in dit vlak 
samen te stellen. De evenwichtspositie 
wordt dan gevonden wanneer de som van

de momenten gelijk aan nut wordt. Dit is 
een iteratieproces dat met behulp van een 
calculator of PC is uit te voeren. Het prin
cipe is dat het schip in verschillende 
oriëntaties rond een geschatte koers ge
plaatst wordt waarna de krachten en mo
menten berekend worden. Grafisch wordt 
dan de koers bepaald waar het moment nul 
wordt waaruit de horizontale ketting
kracht voor het evenwichtspunt gevonden 
wordt. Met deze methode is het dus goed 
mogelijk vooraf een tabel samen te stellen 
waarbij op basis van verschillende bela- 
dingscondities en voor verschillende wind 
en stromingscondities de horizontale ket
tingkracht wordt gegeven. Met behulp van 
deze gegevens kan de gezagvoerder dan 
beslissen of hij veilig kan ankeren met be
hulp van het grondtakel dat hem ter be
schikking staat.

Toepassingen
In de studie [ I ], die ten grondslag ligt aan 
dit artikel, werden voor een tanker, een 
bulk carrier en een containerschip op basis 
van geschatte gegevens berekeningen ge
maakt om na te gaan wat de invloed was 
van wind, stroom en zeegang op het ten 
anker liggend schip. Figuur no. I I geeft de 
uitkomst van de berekening van een con
tainerschip waarvan de geschatteê,afme
tingen waren 285 m x 32,3 m x 21,0 m x 
13,6 m. Het was geladen met 4 lagen con
tainers aan dek. Voor het anker was geno
men een anker met verbeterde houd- 
kracht en een massa van 9300 kg. De ket
ting had een diameter van 76 mm van een 
U3 kwaliteit met een massa van 122 kg/m

Bij dit voorbeeld werd geen rekening ge
houden met zeegang want er is bij dit 
voorbeeld van uitgegaan dat het schip ten 
anker lag op een beschutte rede. Duidelijk 
blijkt dat bij windkracht 9 volgens de schaal 
van Beaufort en I knoop stroom er niet 
veel reserve over is om rond dit punt te 
oscilleren.
Uit dit voorbeeld blijkt dat het reeds met 
betrekkelijk eenvoudige rekenmethodes 
mogelijk is een goede schatting te maken 
van de benodigde lengte ketting en tot 
welke wind, stroom en zelfs zeegang toe
stand deze lengte geldig is. Voor het dyna
misch gedrag is echter meer inzicht in de 
verplaatsingen van het schip bij verschillen
de significante golfhoogten nodig.

Conclusie
Uit bovenstaande blijkt dat het aan boord 
goed mogelijk is om met behulp van een 
goede calculator of PC een verantwoorde 
berekening te maken van de benodigde 
lengte ketting. De ketting berekening 
geeft echter geen uitsluitsel tot welke 
weer of zeeconditie deze geldig is. Daar
voor is nodig dat een schatting wordt ge
maakt van de krachten die op het ten anker 
liggend vaartuig werken tengevolge van 
wind, stroom en golven. Het berekenen 
van de wind en stroomkrachten is nog wel 
mogelijk wanneer de goede wind en 
stroomfactoren bekend zijn. De invloed 
van het golfklimaat is eigenlijk alleen goed 
mogelijk met een geprogrammeerde cal
culator of PC  ook is meer inzicht nodig in 
de verplaatsingen van het schip bij verschil
lende significante golfhoogten.

Figuur 11

Kr*cht/varpl«ataln<) diagr*» containarschfp
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Tenslotte is de beslissing of de rede onder 
bepaalde heersende weer en zeecondities 
veilig is een zaak van ’goede zeemanschap’ 
want zelfs de meest geavanceerde reken
methodes zullen in de zeevaart slechts een 
hulpmiddel zijn en blijven.
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DE MARITIEME MARKT
  ______   door Menso de Jong

PREVENTIE BETER DAN DURE TECHNISCHE INGREPEN

Europa hoeft A m erik a  n iet te  volgen m et dubbele rom pen voor tankers
De Amerikaanse plannen dubbele bodems of rompen voor te schrijven voor alle tankers doet de vraag rijzen of Europa dit voorbeeld moet 
volgen. Het antwoord hierop kan waarschijnlijk ontkennend zijn. Er zijn namelijk aanwijzingen dat het Europese preventieve beleid - haven- 
staatcontrole, vaartbegeleiding bij het aanlopen van havens, enz. - reeds een daling van het aantal tankerongevollen heeft teweeggebracht. 
Deze preventieve maatregelen lijken niet alleen effectief te zijn, maar zullen ook minder kostbaar zijn dan de in Amerika verlangde technische 
ingrepen.

In de periode 1974-1980 ging jaarlijks ge
middeld 400.000 ton olie verloren door 
ongevallen met tankers. Dit daalde tot on
geveer I 10.000 ton in de jaren 1981 -1989. 
Ten dele is deze daling toe te schrijven aan 
de afname bij het wereldvervoer van ruwe 
olie. Een belangrijke factor is ook het suc
ces van vele IMO-maatregelen. Daaronder 
vallen voorschriften voor strategisch ge
plaatste separate ballasttanks en die ter be
perking van de operationele lozing van 
olie. Het aantal tonmijlen per ton in zee 
gelopen olie steeg mede daardoor van 29 
tot 142 tonmijlen.
Op het onlangs te Londen gehouden con
gres IMAS 90 presenteerde het Ameri
kaanse Tanker Advisory Center een nade
re analyse van de tankerongevallen in 1988 
en 1989. Aan de hand daarvan komt dit bu
reau tot de conclusie dat de invoering van 
dubbele rompen het aantal ongevallen met 
olielozing verder kan beperken en dat zo’n 
maatregel dus zinvol is. In totaal ging in 
1988 en 1989 372.000 ton verloren bij on
gevallen. Drie schepen zonken op volle zee 
met een verlies van 191.000 ton olie en 
chemicaliën (51%), tien strandingen ver
oorzaakten een verlies van 53.000 ton 
(14%), terwijl 108.000 ton (29%) verlo
ren ging door scheuren in de zijwanden bij 
slecht weer. Het grootste deel (95.000 
ton) van laatstgenoemd verlies was een ge
volg van de ongevallen met de 'Khark 5’ en 
’Aragon’ eind vorig jaar. Er waren verder 
vijf aanvaringen met andere schepen op 
volle zee en negen in havens waardoor in 
totaal 19.000 ton (5 % ) verloren ging. Ten 
slotte was er de onbeduidende hoeveel
heid van 354 ton in zee gelopen olie door 
morsen, gebroken leidingen, enz.
Het Tanker Advisory Center concludeert 
dat ladingverlies bij strandingen en aanva
ringen in de meeste gevallen voorkomen 
of althans verminderd was indien de tan
kers waren voorzien van een dubbele 
romp. Dat betreft dus 19% van de in de 
1988 en 1989 in zee gelopen olie. Verder 
onderzoek zou noodzakelijk zijn om vast 
te stellen of dubbele rompen het lading
verlies geheel of gedeeltelijk hadden voor
komen bij de ongevallen op zee met zinken 
of huidschade als gevolg.
Een nadere analyse van de cijfers geeft

evenwel aan dat vijf van de tien strandingen 
in 1988 en 1989 in Noord Amerika plaats
vonden, terwijl Europa van dergelijke ram
pen verschoond bleef. Van de negen aanva
ringen in havens waren er vijf in de VS en 
Canada, waarbij het in alle gevallen ging om 
contact met sluizen of kades. Drie vonden 
er plaats in Europa: een aanvaring met een 
sleepboot in Milford Haven, een door het 
op drift raken van een tanker in Monte 
Carlo en een door het raken van een pier 
in Sines (Portugal). Bij laatstgenoemd on
geval raakte de relatief grote hoeveelheid 
van 5000 ton olie in zee. De aanvaringen in 
volle zee met ladingverlies vonden plaats 
bij Balboa, in de Humber en voor de kusten 
van Japan, Singapore en India.
Op grond van deze gegevens kan men zich 
afvragen of het Westeuropese beleid van 
havenstaatcontrole, verkeersscheiding en 
verkeersbegeleiding preventief heeft ge
werkt waardoor hier minder ongevallen 
plaatsvonden dan in Noord Amerika. Dit 
te meer daar tankers meer tonmijlen afleg
gen in de Europese wateren dan in die van 
Noord Amerika. Ten aanzien van de ha
venstaatcontrole is er evenwel geen direct 
verband te leggen; ook in Noord Amerika 
waren sub-standaard schepen niet bij de 
ongevallen betrokken. Weliswaar waren 
bij de strandingen twee tankers van Esso 
met de respectabele leeftijd van 13 en 25 
jaar betrokken, maar men zal Esso toch 
geen sub-standaard beheer kunnen verwij
ten. De havenstaatcontrole kan evenwel 
hebben bijgedragen aan een mondiale afna
me van het aantal sub-standaard schepen. 
Verkeersscheiding en -begeleiding kan wel 
een directe invloed hebben gehad op het 
relatief geringe aantal ongevallen met ver
lies van olie in de Europese wateren. On
voldoende verkeersbegeleiding kan heb
ben bijgedragen aan de ongevallen die 
plaatsvonden, zoals in de Humber en bij 
Milford Haven. Er zijn bovendien aanwij
zingen dat enkele ongevallen in de Vere
nigde Staten, waaronder die met de 
'Exxon Valdez’, wellicht voorkomen wa
ren bij een effectieve verkeersbegeleiding. 
Na enkele strandingen bij de kust van Flo- 
rida is men nu doende daar verplichte vaar
routes verder uit de kust in te voeren. 
Indien dubbele rompen worden inge

voerd, zal dat volgens het Tanker Advisory 
Center de transportkosten van olie naar 
de VS met US$ 1,18 per ton of circa 11% 
doen toenemen, overeenkomende met 
een jaarlijks bedrag van US$ 441 mln. bij 
een import van 375 mln. ton. Weliswaar is 
dat een uiterst klein bedrag bij omrekening 
in de prijs per gallon benzine aan de pomp, 
maar zo kan men elke prijsstijging uiter
aard goed praten. Bovendien taxeert Ma- 
rad de extra vervoerskosten veel hoger, 
namelijk op US$ 1,3 miljard per jaar. Die 
berekening gaat wel uit van de hogere 
bouwkosten in de VS. W el is het de vraag 
in hoeverre rekening is gehouden met de 
mogelijk hogere onderhoudskosten van 
tankers met dubbele rompen die voor bal- 
lastwater worden gebruikt.
Uitgaande van de genoemde US$ 441 mln. 
zou West Europa - indien dubbele rompen 
voorgeschreven waren geweest - circa 
een miljard dollar aan extra transportkos
ten voor olie hebben betaald in 1988 en 
1989. West Europa importeert immers 
meer olie dan de VS. In die twee jaren was 
er een verlies van 5900 ton olie in zee door 
tankerongevallen, waarvan het grootste 
deel bij één ongeval in Portugal. Dubbele 
rompen hadden waarschijnlijk slechts een 
deel van dit verlies van 5900 ton olie kun
nen voorkomen.
Het huidige systeem van gescheiden ver
keer op de Noordzee en het Engels Kanaal 
met vaartbegeleiding bij het aanlopen van 
verschillende havens heeft ongetwijfeld 
een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
beperking van de olielozing bij ongevallen. 
Het moet mogelijk zijn voor aanzienlijk 
minder dan ƒ  500 mln. per jaar het systeem 
van verkeersbegeleiding in deze contreien 
verder te verbeteren. Een eerste kandi
daat kan bij voorbeeld het Engels Kanaal 
zijn, waar thans alleen verkeerssurveillance 
bestaat. Regelmatig wordt daar gerappor
teerd over onverantwoord vaargedrag, 
waarbij ’near misses’ geen uitzondering 
zijn. Een betere verkeersbegeleiding zal 
bovendien ook andere ongevallen dan die 
met tankers helpen voorkomen.
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HET PROJECT LASBARE SHOPPRIMER:
EEN  PRAKTIJKONDERZOEK NAAR EEN MIG-LASBARE SHOPPRIMER

Ing. 6. J. van der Meulen* en ir. A. A, van der Bles**

* Directeur Centraalstaal BV, projectleider 
**Projectcoördinator Transport Efficiency BV

Dit artikel vormt de algemene inleiding op een serie artikelen betreffende (losbare) shopprimers. Daarin wordt ingegaan op enkele specifieke 
aspecten, zoals de invloed op lassen en snijden. De artikelen zijn gebaseerd op de resultaten van het onderzoeksproject 'LASBARE SHOPPRI
MER'. De aanleiding, achtergronden en opzet van dit project worden hieronder beschreven.

In de Nederlandse maritieme industrie 
wordt in het algemeen gewerkt met staal
platen en profielen die voorzien zijn van 
een shopprimer: een dunne verflaag die 
het materiaal beschermt tegen corrosie 
tijdens de constructieperiode. De type
rende rode kleur is kenmerkend gewor
den voor een scheepscasco op een werf. 
Strevend naar verbetering van de effi
ciency wordt op diverse werven al enkele 
jaren gewerkt aan het invoeren van geme
chaniseerde en geautomatiseerde laspro- 
cessen, zoals MIG/MAG- en Onder Poe- 
der-lassen. Dit is van groot belang, omdat 
volgens de statistieken de Nederlandse 
metaalindustrie ten opzichte van het bui
tenland hierin een achterstand heeft, ter
wijl de positie van de scheepsbouw als be
drijfstak binnen de metaalindustrie even
eens voor verbetering vatbaar is.
Een van de belemmerende factoren voor 
het optimaal toepassen van deze laspro- 
cessen vormde het geprimerde staal. Op 
alle werven kent men de ervaringen en de 
problemen met het MIG-lassen: 'gaatjes in 
de las’ ofwel ernstige poreusheid, vooral 
bij het lassen in positie. Voor het verkrij
gen van lassen van voldoende kwaliteit was 
het dan ook noodzakelijk dat de traditio
nele primer ter plaatse van de laszone’s 
verwijderd wordt, een tijdrovende en 
kostbare activiteit.
De te verwachten besparingen met MIG/ 
MAG-lassen, belemmerd door de proble
men die daarmee in de praktijk optraden, 
deden begin jaren '80 bij een aantal (Co- 
noship-)werven de behoefte ontstaan naar 
praktijkgericht onderzoek op dit gebied. 
Centraalstaal BV te Groningen, leveran
cier van geprimerde platen en construc- 
tiedelen, werd destijds verzocht om een 
onderzoek op te zetten, naar het voorko-

Voorpagina van de rapporten, met daarop de 
onderzochte bewerkingsprocessen: het spui
ten, snijden, lassen en afwerken van gepri
merde platen en profielen.

CENTRAALSTAAL
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men van de problemen met geprimerd ma
teriaal. De volgende bedrijven raakten bij 
de problematiek betrokken en begonnen 
gezamenlijk het project ’LASBARE SH O P
PRIMER’, met het doel een adequate op
lossing te realiseren:
AG A  Gas BV, Amsterdam 
Centraalstaal BV, Groningen 
(projectleider)
Hoogovens Groep BV, IJmuiden 
Sigma Coatings BV, Uithoorn 
Tille Scheepsbouw BV, Kootstertille 
Uit verschillende uitgevoerde praktijk
proeven en uit de literatuur werd duidelijk 
dat de problemen niet zijn op te lossen 
door alleen de lasprocessen te onderzoe
ken. Het probleem werd grotendeels ge
vormd door de primer: bij lassen ontstaan 
verbrandingsgassen die worden ’ingevro
ren’ in het snelstollende las(smelt)bad, 
waardoor de poreusheid in de las ontstaat.

Beschikbare alternatieve primers gaven 
ook geen bevredigende oplossing: zink- 
primers uit Japan gaven ook lasproblemen 
met name bij (verticaal neergaand) positie- 
lassen. Ook het spatgedrag tijdens lassen 
werd afgekeurd. Daarbij kwamen proble
men met de gezondheidsaspecten van de
ze primers naar voren en bleek dat de pri
mers die enigzins lasbaar waren de groot
ste problemen gaven bij autogeen brand- 
snijden.
In 1986 werd een grootschalig praktijk
onderzoek gestart, mede financieel onder
steund door de Stichting Coördinatie Ma
ritiem Onderzoek, naar de mogelijkheden 
van een nieuw type shopprimer. Als doel 
werd geformuleerd: onderzoek van de 
technische haalbaarheid en economisch

optimale toepassing van een shopprimer 
die in alle posities gemechaniseerd lasbaar
is.
Naast de lasbaarheid met MIG/MAG- en 
Onder Poeder-iasprocessen werd ook de 
invloed van de primer op de overige be- 
werkingsprocessen in het onderzoek op
genomen. Het project is opgesplitst in 
deelonderzoeken betreffende:
- de verspuitbaarheid en corrosiewering 
van primers;
- het snijden van geprimerde platen (au
togeen en plasma);
- het lassen van geprimerde platen en 
profielen;
- de benodigde voorbehandeling bij af
werking met verfsystemen.
Het laatste punt bleek bij de traditionele 
primers in toenemende mate problemen 
te veroorzaken, zodat het ook in een deel
onderzoek van een nieuwe lasbare primer 
betrokken werd.
Bij de proeven werd zoveel mogelijk uit
gegaan van gassen, draden, apparatuur, 
normen en werkmethoden, zoals die mo
menteel gebruikelijk zijn in de praktijk van 
de maritieme industrie, zonder dat aan de 
gebruikte merken een waardeoordeel 
verbonden is. De proeven zijn uitgevoerd 
bij de produktiebedrijven, door de mensen 
en op de schaal waarmee er gewerkt gaat 
worden bij praktische toepassing van de 
primer.
De proeven zijn inmiddels geheel afgerond 
en de rapporten van het onderzoek naar 
de technische haalbaarheid zijn al enige tijd 
beschikbaar: een 'Management rapport 
LASBARE SHOPPRIMER' en een ’Onder
zoeksrapport’. Dit laatste bevat de com
plete deelrapporten van de bovenge

noemde deelonderzoeken. Deze rappor
ten zijn verkrijgbaar bij de bedrijven die 
deelgenomen hebben aan het onderzoek. 
De belangrijkste resultaten worden even
eens weergegeven in de navolgende serie 
artikelen (in dit en het volgende nummer 
van ’Schip en W erf):
- 'Nieuwe ontwikkelingen in het toepas
sen van geshopprimerd staal in de scheeps
bouw’ van Drs. C. E. M. van der Kolk, Sig
ma Coatings BV Uithoorn;
- ’Snijden van geprimerde platen' van A. F. 
Bruin, AG A  Gas BV, Amsterdam;
- 'Lassen op primer’ van T. Blok, AGA  
Gas BV, Amsterdam,
De vervolgfase, het project LASBARE 
SHOPPRIMER OPTIMALISATIE, wordt 
momenteel afgerond. Dit project wordt 
uitgevoerd in het kader van het Kern-pro- 
gramma van de Stichting Coördinatie Ma
ritiem Onderzoek (CMO). Het betreft de 
economische optimalisatie van de boven
genoemde bewerkingsprocessen, gericht 
op het toepassen van de lasbare shoppri
mer. Hierin worden ook de kostenaspec
ten betrokken en worden de te bereiken 
besparingen onderzocht. De rapportage 
komt in het najaar beschikbaar en zal ver
krijgbaar zijn via CM O  te Rotterdam.
Ter afsluiting een woord van dank aan de 
collega-deelnemers in het project ’LAS
BARE SHOPPRIM ER’ voor het beschik
baar stellen van materialen en faciliteiten. 
Mede door de enthousiaste inbreng van 
specialisten uit verschillende disciplines is 
een uniek onderzoek in de praktijk uitge
voerd met een vruchtbaar resultaat: een 
MIG-lasbare shopprimer die haalbaar toe
gepast kan worden in de Nederlandse ma
ritieme industrie.
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NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN HET 
TOEPASSEN VAN GESHOPPRIMERD 
STAAL IN DE SCHEEPSBOUW
Drs. C. E. M. van der Kolk, Sigma Coatings BV, Uithoorn
Hoofd Laboratorium Marine/Proteclive Coatings

SIGMA
COATINGS

S A M E N V A T T IN G
Aan de hand van een algemeen overzicht van het beschikbare shopprimerassortiment wordt duidelijk dat door toepassing van nieuwe geavan
ceerde lastechnieken (MIG/MAG) in de scheepsbouw, de ontwikkeling van een nieuw type primer noodzakelijk is. Bij het gebruik van het 
economisch aantrekkelijke MIG/MAG lassen moeten bestaande shopprimers verwijderd worden van de laszones. Hierdoor wordt het econo
misch voordeel van deze gemechaniseerde lastechnieken aanzienlijk verminderd.
In dit artikel worden grootschalig uitgevoerde testen beschreven die een nieuw ontwikkelde primer qua applicatie-eigenschappen en corro- 
siewering vergelijken met bestaande typen. Als resultaat van deze proefnemingen kan geconcludeerd worden dat de nieuwe primer Sigmaweld 
MC in de praktijk toepasbaar zal zijn voor wat betreft automatische applicatie en roestwering. In de hierop volgende artikelen worden ook de 
versnijdbaarheid en de gemechaniseerde verlasbaarheid van deze nieuwe primer geëvalueerd.

IN L E ID IN G
De elementaire onderdelen van een 
scheepscasco met name plaat en profiel 
worden voor in gebruikname automatisch 
gestraald en voorzien van een bescher
mende primerlaag.
Het gebruik van geshopprimerd staal is 
een algemeen aanvaarde werkmethodiek 
binnen de Westeuropese scheepsbouwin- 
dustrie geworden, zo ook in Nederland. 
De typerende rode kleur is kenmerkend 
voor een schip in aanbouw. 
Geshopprimerd scheepsstaal heeft bewe
zen economisch aantrekkelijker te zijn dan 
het gebruik van het z.g. ’zwart staal’. De 
voordelen van het gebruik van een shop- 
primer zijn talrijk, de voornaamste zijn 
echter:
1. Automatisch stralen van het staal.
2. Bescherming van het staal tijdens op

slag- en constructieperiode,
3. Basis voor later aan te brengen verfsys- 

temen.

Met name het feit dat de geshopprimerde 
ondergrond kan dienen als basis voor di
verse verfsystemen biedt veel economisch 
voordeel. Dit immers impliceert dat de 
langdurige handmatige straalmethode in 
de afbouwfase niet vereist is, en dat vaak 
kan worden volstaan met een beperkte 
voorbehandeling als licht aanstralen (het 
z.g. wapperen) of mechanisch reinigen 
door middel van borstelen, schijven enz.

S H O P P R IM E R
- geschikt voor automatische applicatie.
- effectieve roestwerende eigenschappen 

in geringe laagdikte;
-  zo min mogelijk invloed op bewerkings- 

processem zoals lassen en snijden;

- geen negatieve invloeden op werkom
standigheden tijdens lassen en snijden 
door verbrandingsgassen;

- geschikt als basis voor diverse verfsys
temen.

De shopprimer wordt veelal direct na het 
automatische straalproces aangebracht. 
Een automatische verfspuitinstallatie is dan 
gekoppeld aan de straalapparatuur. Een 
shopprimer dient derhalve specifieke ei
genschappen te bezitten die toepassing op 
dergelijke automatische spuitapparatuur 
mogelijk maakt. Bovendien dient de shop
primer in een zo’n dun mogelijke laagdikte 
te worden toegepast, die echter wel toe
reikend moet zijn voor de gestelde be- 
schermingsduur van het gestraalde staal.

Te hoge laagdikte resulteert in extra sto
rende invloeden ten aanzien van de diverse 
bewerkingsprocessen, zoals lassen en snij
den. Ook mogen dampen die ontstaan ten 
gevolge van het verbranden van de shop
primer geen schadelijke invloed hebben op 
de gezondheid van snijders en lassers.
Er bestaan diverse typen shopprimers die 
in meer of mindere mate verschillen ten 
aanzien van bovengenoemde eigenschap
pen. De keuze van de shopprimer moet zo 
optimaal mogelijk afgestemd zijn op de ei
sen en werkprocedures die gelden op de 
betreffende scheepswerf.

T Y P E N  S H O P P R IM E R S
Zoals eerder aangegeven is een zorgvuldi
ge inventarisatie van de specifieke eisen

Tabel I. Kenm erkende eigenschappen van diverse shopprim ers.

Organische primers 

niet zinkh. zinkh.
hoog

Silikaat primers
zinkpercentage

medium laag

Corrosiewering + + + + + + + ±

Snijden + + + + + +

Electrodelassen + + + + + + + +

MIG/MAG lassen - - + + + +

Gezondheid + + - -- - +

Bestandheid tegen 
hoge temperaturen - - + + + + + +

Overschilderbaarheid + + + + + +
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noodzakelijk om te komen tot een doel
matige keuze uit het assortiment shoppri- 
mers dat door de verfleveranciers wordt 
aangeboden. Een overzicht zoals aangege
ven in tabel I kan daarbij behulpzaam zijn. 
Vaak zal blijken dat op een aantal punten 
een compromis noodzakelijk is omdat het 
shopprimertype niet aan alle eisen kan vol
doen.

In het assortiment kan een belangrijke 
tweedeling worden aangebracht:
1. Shopprimers gebaseerd op organische 

(harsachtige) bindmiddelen.
2. Shopprimers gebaseerd op anorgani

sche silikaat (steenachtige) bindmid
delen.

In de eerste categorie kan nog een ander 
duidelijk onderscheid gemaakt worden 
met betrekking tot de pigmentering van 
de shopprimer nl:

A. Niet-zinkhoudende pigmentering.
B. Zinkhoudende pigmentering.

I. Organische shopprim ers.
A. Organische primers, niet-zinkhoudend 
Dit type verven kenmerkt zich door de 
veelal toegepaste oxyrode kleur en is nog 
altijd het meest frequent toegepaste shop- 
pimertype op de Nederlandse scheeps
werven. Meestal is dit type shopprimers 
gebaseerd op een twee component epoxy 
bindmiddel. Deze primers zijn eenvoudig 
in applicatie en vormen bovendien een 
goede basis voor naderhand aan te bren
gen verfsystemen.
De anti corrosieve werking wordt voor
namelijk verkregen doordat een afsluiten
de laag op het staal wordt gecreëerd, die 
een barriere vormt tegen corrosieve in
vloeden uit de omringende atmosfeer. In 
geval van traditionele lastechnieken zoals

elektrode lassen worden goede resultaten 
bereikt. Bovendien en niet minder belang
rijk, levert dit type shopprimer weinig of 
geen nadelige invloeden op voor het 
werkklimaat tijdens het lassen en snijden. 
Een groot nadeel van dit type primers in de 
moderne scheepsbouw is dat ze niet ge
schikt zijn voor gemechaniseerde laspro- 
cessen in combinatie met het maken van 
z.g. hoekverbindingen (2F ((horizontale) 
en 3F (verticale) lasposities). Vanwege het 
organische karakter verbranden deze pri
mers reeds bij lage temperaturen (300- 
400 graden Celcius). Specifiek nu bij las
technieken zoals het MIG/MAG proces 
veroorzaken de vrijkomende verbran
dingsgassen poriën in de lasnaad. Het MIG/ 
MAG lasproces resulteert in relatief min
der warmteinbreng dan bij het elektrode 
lassen. Hierdoor stolt het lasbad sneller en 
worden verbrandingsgassen sneller inge
sloten. Dit nu wordt zichtbaar door de tal
rijke poriën, danwel visueel waarneembaar 
of verborgen in het inwendige van de las. 
Ook veroorzaakt de eenvoudige ver
brandbaarheid beschadigingen op het ge- 
shopprimerde oppervlak. Veel aandacht 
dient derhalve besteed te worden aan het 
voorbehandelen van het oppervlak voor
dat er overgeschilderd kan worden. Van
wege de talrijke beschadigingen wordt op 
het onderwatergedeelte van de scheeps
huid, een kritisch gedeelte voor anti cor
rosieve verfsystemen, sterk aanbevolen de 
shopprimer volledig weg te stralen.

B. Organische primers, zinkhoudend 
In feite kan dit primertype beschreven 
worden als vergane glorie’. Dit type werd 
voornamelijk toegepast in de beginjaren 
van de shopprimertechnologie. Deze pri
mers, veelal gebaseerd op epoxy bindmid
del en hoge gehaltes aan zinkstof, resul

teerden in uitstekende anti corrosieve ei
genschappen. Het hoge gehalte aan zink
stof creëerde echter ook onacceptabele 
werksituaties tijdens het verlassen en ver
snijden in afgesloten ruimten zoals con- 
structiehallen, tanks, etc. Langdurige 
blootstelling aan de verbrandingsgassen 
die ontstonden tijdens lassen en snijden 
veroorzaakte destijds de beruchte ’zink- 
koorts’.
De trend binnen de moderne scheeps
bouw om volledig onderdaks te bouwen 
heeft er mede toe bijgedragen dat dit type 
shopprimer vanwege gezondheidsaspec
ten vrijwel niet meer wordt toegepast.

2. Anorganische silikaat 
shopprimers.
Dit type shopprimers wordt veelvuldig 
toegepast op scheepswerven in het Verre 
Oosten. De voornaamste reden voor het 
toepassen is de verbeterde gemechani
seerde verlas baarheid ten opzichte van or
ganische shopprimers.
In principe is dit niet verwonderlijk, im
mers het bindmiddel is gebaseerd op ethyl- 
silikaat dat het vermogen heeft om na re
actie met vocht uit de atmosfeer een 
steenachtig, poreus laagje van silicumdioxi- 
de te vormen. Dit laagje is niet verbrand- 
baar waardoor tijdens het lassen vrijwel 
geen verbrandingsgassen gevormd wor
den die poriën kunnen creëren tijdens het 
geautomatiseerd lassen. Het poreuze ka
rakter van het laagje siliciumdioxide impli
ceert dat het bindmiddel als zodanig geen 
enkele vorm van anti corrosieve bescher
ming oplevert. Het gebruik van het galva
nische zinkstof is daarom noodzakelijk, 
hoewel de gebruikte hoeveelheden sterk 
kunnen verschillen. In principe kan men het 
huidige assortiment silikaat shopprimers 
opsplitsen in een aantal categoriën qua 
zinkgehalte:
A. Hoog zink: meer dan 60 gewichtspro- 
cent in de droge laag.
B. Medium zink: tussen 40 en 60 gewichts- 
procent zink in de droge laag.
C. Laag zink: minder dan 40 gewichtspro- 
cent zink in de droge laag.

A, Hoog zinkgehalte silikaat shopprimers 
De hoog zinksilikaat primers typeren zich 
door zeer goede anti corrosieve eigen
schappen. Nadelen zijn echter:
- ernstig spatgedrag bij het MIG/MAG las

sen in vertikaal neergaande positie (3F 
laspositie);

- negatieve gezondheidsaspecten tijdens 
lassen en snijden;

- het ontstaan van zinkzouten op het verf- 
oppervlak bij buitenexpositie. Dit be
moeilijkt de overschilderbaarheid.

B. Medium zinkgehalte silikaat shopprimers 
De medium zinksilikaat primers bezitten
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vaak nog redelijk goede anti corrosieve ei
genschappen en zijn qua gezondheidsas
pecten meer acceptabel. Het ernstig spat- 
gedrag in de vertikaal neergaande positie 
blijft echter aanwezig.
C. Laag zinkgehalte silikaat shopprimers 
De laag zinkgehalte silikaat primer is een 
ontwikkeling die speciaal voor het project 
'LASBARE SHOPPRIM ER’ is gerealiseerd. 
Dit project, een samenwerkingsverband 
tussen diverse bedrijven die allen betrok
ken waren bij de lasproblematiek binnen 
de Nederlandse scheepswerven, had tot 
doel de problemen die ontstonden tijdens 
het MIG/MAG lassen van geprimerd staal 
op te lossen. Tijdens de uitvoering van dit 
project werd duidelijk dat om goede las- 
baarheid te bereiken er in eerste instantie 
voor een silikaat primer gekozen moest 
worden. Om daarnaast goede lasbaarheid 
in de vertikaal neergaande positie te berei
ken diende het zinkgehalte tot een abso
luut minimum beperkt te worden. Uiter
aard heeft dit consequenties voor de 
roestwerende eigenschappen van de pri
mer, Derhalve was het noodzakelijk een 
speciale pigmentering voor dit type pri
mer te ontwikkelen die het tekort aan anti 
corrosieve eigenschappen compenseerde. 
Deze speciale primer specifiek afgestemd 
voor het MIG/MAG lassen is passend SIG- 
M A W ELD  MC genoemd.
Een bijkomstig voordeel van dit type pri
mer is dat door het gebruik van minimale 
hoeveelheden zink er tijdens het lassen en 
snijden geen negatieve invloeden ontstaan 
ten aanzien van de gezondheidsaspecten.

O N D E R Z O E K
tn het hierna beschreven onderzoek 'LAS- 

Tabe l 2. Resultaten applicatieproeven

BARE SHOPPRIM ER’ is deze nieuw ont
wikkelde primer vergeleken met bestaan
de type shopprimers voor wat betreft ap
plicatie en corrosiewering. Het onderzoek 
naar snij- en laseigenschappen wordt in 
hiernavolgende artikelen beschreven.

U itgeteste  shopprim ers 
Applicatie
Applicatieproeven hebben op twee loca
ties plaatsgevonden namelijk bij de Hoog
ovens Groep B.V. te IJmuiden en Euroblast
B.V. te Arnhem. Bij Hoogovens werd het 
benodigde plaatmateriaal van een verflaag 
voorzien, bij Euroblast het benodigde 
’Hollandprofiel' materiaal. Daarnaast on
derscheiden beide locaties zich door het 
gebruik van verschillende spuitapparatuur.

Hoogovens IJmuiden past lucht-spuit appli
catie toe, terwijl Euroblast te Arnhem ge
bruik maakt van airless spuitapparatuur.

Alleen het Holland profiel materiaal werd 
voorzien van de dubbele geadviseerde 
laagdikte. Dit omdat werd aangenomen 
dat door de complexe vorm van een Hol
land profiel de kans op te veel aan laagdikte 
groot is. Het te veel aan laagdikte kan ui
teraard van grote invloed zijn op de snij- en 
laseigenschappen van het geprimerd mate
riaal, en is derhalve als zodanig onderzocht. 
In tabel 2. zijn de resultaten van de applica
tieproeven weergegeven.

Discussie
In alle gevallen bleken de primers goed 
verwerkbaar te zijn in de standaard laag
dikte. Weldarite EV 65 en Welbond NC 
behoeven echter een hoeveelheid spuit- 
verdunning om te komen tot een accepta
bel uiterlijk van de droge primerlaag. 
Sigmaweld MC blijkt ongeschikt om aan te 
brengen in een laagdikte van 15/zm, er ont
staat dan een niet gesloten primerlaag. 
Optimalisatie van de formulering is nood
zakelijk wanneer de applicatie van 15/u.m 
bewerkstelligd dient te worden.

Corrosiew ering
Van het geprimerde plaatmateriaal zoals 
beschreven in bovenstaande paragraaf 
werden enkele platen atmosferisch geëx
poseerd op twee verschillende lokaties:
- Hoogovens te IJmuiden, een maritiem, 

zwaar industrieel klimaat.
- Sigma Coatings te Uithoorn, een lande

lijk, licht industrieel klimaat.

In geval van de Hoogovens expositie zijn 
de platen zowel onder een hoek van 45 
graden als horizontaal gestapeld geëxpo
seerd.
Expositie onder 45 graden is een gestan
daardiseerde methode voor corrosieproe- 
ven. Expositie in een gestapelde vorm is 
uitgevoerd om te onderzoeken hoe het 
roestwerende gedrag van de primers is in 
de situatie waaronder het plaatmateriaal 
zich veelal in de praktijk bevindt.

plaatmateriaal

gemeten uiterlijk 
laagdikte
(jam)

'Holland profiel’

gemeten uiterlijk 
laagdikte
(jtzm)

Weldarite EV 65

25 /Ltm 20-22 goed* 20-25 goed*
50 jam - - 60-70 goed

Welbond N C

16 jum 15-18 redelijk 16-18 redelijk*
32 jum - — 30-35 goed

Sigmaweld MC

15 jum 15-16 slecht — —
25 jum 24-26 goed 20-25 goed
50 jum - - 60-65 goed

*Spuitverdunning noodzakelijk om een goed uiterlijk te realiseren.
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Tabel 3. Resultaten corrosieweringsproeven na 3 m aanden expositie 
(beoordeeld volgens A S T M  D  610*).

45 graden 

IJmuiden Uithoorn

Horizontaal 
gestapeld (IJmuiden) 

bovenplaat onderplaat

Weldarite EV 65
22 /am 7 7-8 5 8
Welbond NC
16 /am 8 9 7 9
Sigmaweld MC (zinkzouten)
25 /am 4-5 6 4 7-8
15 /am 2 — —

* ASTM D 610: 0 = volledige gecorrodeerd.
10 = geen corrosie.

U itgeteste  shopprim ers

Type Merknaam Laagdikte Leverancier

organisch, epoxy Weldarite EV 65

silikaat, hoog zink Welbond N C

silikaat, laag zink Sigmaweld MC

* Destijds geadviseerde laagdikte.

De resultaten van de corrosiewerings
proeven zijn weergegeven in tabel 3.

Discussie
Als beste shopprimer qua roestwering kan 
Welbond NC worden gekenmerkt. Dit 
heeft uiteraard te maken met het hoge 
zinkgehalte aanwezig in de primer. 
Weldarite EV 65 heeft een redelijke roest
wering. De jarenlange ervaring met dit 
produkt in de Nederlandse scheepsbouw 
heeft aangetoond dat deze roestwering 
voldoende is voor de huidige bouwmetho- 
dieken.

22 /am* Sigma Coatings
50 jam

16/am* Chugoku Paints
32 jam

25 /am* Sigma Coatings
50 /am 
15 /am

In geval van Sigmaweld MS is de roestwe
ring meer kritisch, immers door de uitge
balanceerde pigmentering is getracht een 
optimum te vinden tussen lasbaarheid en 
corrosiewering. Echter opvallend is dat in 
gestapelde situatie er vrijwel geen verschil 
is met Weldarite EV 65.

Sigmaweld aangebracht in een laagdikte 
van 15 [tm zal in de praktijk niet toepasbaar 
zijn. Het is mogelijk dat een geoptimali
seerde receptuur speciaal voor 15 pm- 
toepassing in verbetering zou kunnen re
sulteren.

Het klimaat te IJmuiden is duidelijk agres
siever voor primers dan het klimaat in U it
hoorn. Het klimaat op scheepswerven is 
meer vergelijkbaar met het klimaat in U it
hoorn.
In gestapelde vorm worden onderliggende 
platen veel minder aangetast. In geval van 
hoog zinkgehalte silikaatprimers kan tus- 
senkruipend regenwater resulteren in 
zinkzouten. Deze zouten worden ge
vormd door reactie van het regenwater 
met het zink aan het oppervlak van de pri
mer. Zinkzouten kunnen negatieve invloe
den hebben op het gedrag van verfsyste- 
men die naderhand worden aangebracht 
en moeten derhalve verwijderd worden 
alvorens er wordt overgeschilderd.

C O N C L U S IE
De in het project ’LASBARE SH O PPR I
MER’ onderzochte primers zijn allen goed 
verwerkbaar, alhoewel afhankelijk van het 
type spuitmachine er soms bijgesteld moet 
worden met spuitverdunning. Dit is echter 
een geaccepteerd gegeven bij verspuiten 
van shopprimers.
Ten aanzien van de corrosiewering kan ge
concludeerd worden dat in het geval van 
de nieuw ontwikkelde Sigmaweld MC de 
roestwering meer kritisch is dan de stan
daard gebruikte shopprimers. Echter wan
neer in ogenschouw wordt genomen dat 
veelal het geprimerde materiaal gestapeld 
wordt opgeslagen, de opslagperiode vaak 
kort is en de moderne scheepsbouw veelal 
onderdaks plaatsvindt, dan kan gesteld 
worden dat het toepassen van deze nieu
we primer in de praktijk haalbaar moet 
zijn.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de re
sultaten zoals die verkregen zijn uit dit 
project 'LASBARE SHOPPRIM ER' ook tot 
uiting komen in de praktijk. De nieuw ont
wikkelde Sigmaweld MC wordt reeds op 
diverse scheepswerven in zowel Neder
land als buitenland toegepast en heeft be
wezen qua applicatie en corrosiewering in 
de praktijk toepasbaar te zijn. Bovendien 
komen ook de bedoelde verbeterde geau
tomatiseerde laseigenschappen op de di
verse scheepswerven positief tot uiting.
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ben geleverd aan dit onderzoek, in het spe
ciaal de hr. J. de Jong die in een belangrijke 
mate aanzet heeft gegeven in de ontwik
keling van de nieuwe shopprimer.
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voor examens/tentamens, welke u mede 
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PUBUKATIE ISSC REPORTS
door Prof. Dr Ir S. Hylarides

Zoals reeds aangekondigd in het januari
nummer van dit jaar volgt thans de publika- 
tie van de samenvatting van de eerste twee 
ISSC Reports uit een serie van 8 stuks. 
Deze samenvattingen zijn reeds eerder ge
publiceerd in ’Marine Structures’ (Vol. 2, 
No. I ) van Elsevier Science Publishers Ltd. 
en de publikatie in Schip en W erf geschiedt 
met hun toestemming.
In de loop van het komende seizoen zullen 
de volgende samenvattingen verschijnen:

Summary of the ISSC Report of Commit- 
tee l.l: Environmental Conditions, j. A. 
EW IN G  (UK )

Summary of the ISSC Report of Commit
tee 1.2: Environmental Forces, H. SO- 
D ING (FRG)

Summary of the ISSC Report of Commit
tee I I I :  Quasi-Static Load Effects, H. G. 
PAYER (FRG)

Summary of the ISSC Report of Commit
tee I 1.2: Dynamic Load Effects, R. FARESI 
(Italy)

Summary of the ISSC Report of Commit
tee I I I . I : Ductile Collapse, j. G. DE O L I
VEIRA (USA)

Summary of the ISSC Report of Commit
tee I I I  .2: Fatigue and Fracture, S. MA
CHIDA (japan)

Summary of the ISSC Report of Commit
tee 111.3: Material and Fabrication Fac
tors, T. BO RZECK I (Poland)

Summary of the ISSC Report of Commit
tee IV.I: Design Philosophy, TORGIER 
M OAN (Norway)

i

SUMMARY OF THE ISSC REPORT OF COMMITTEE l.l: 
ENVIRONMENTAL CONDITIONS

J. A. Ewing
Institute of Oceanographic Sciences, Wormley, Godalmmg, Surrey CU8 5UB, UK

Mandate: Concern for the description of the ocean environment, especially wave, current, wind and temperature statistics, in deep and shallow 
waters, as a basis for the determination of environmental forces for structural design including some consideration on marine growth. Consider
ation also to be given to statistical descriptions of ice and earthquake phenomena relevant to design of ships and offshore structures.

IN T R O D U C T IO N
The report of Committee l.l, as in the 
past, covers two aspects of environmental 
conditions. The first part consists of an up
dating review of subjects previously consi
dered by earlier committees. In this re
spect, our committee has been concerned 
with reviews of wave and wind data sour
ces, statistical analysis of random seas, shal
low water waves, wave hindcasting and 
forecasting, directional wave spectra, ice 
and cold temperature and environmental 
criteria for design. In the second part of 
our report we have responded to points 
raised in discussion at the last congress and 
to changes in our mandate. W e  have, 
therefore, included new material on wind 
turbulent spectra, ocean currents, joint 
probability, earthquake phenomena and 
marine growth.
A  list of subjects together with the names 
of the principal contributor are given 
below.

P a r t  I: Ongoing review s
-  Wave and wind data sources (Quayle)

- Statistical analysis of random seas (Ochi)
-  Waves in intermediate and shallow wa

ter (Truijens)
-  Wave hindcasting and forecasting 

(Ewing)
- Directional wave spectra (Takaishi)
- Ice and cold temperature (Glen)
- Environmental criteria for design of 

marine structures (Robinson)

P a rt  2: N ew  review s
-  Wind turbulent spectra (Ochi)
- Ocean currents (Kjeldsen)
- Joint probability distribution of met- 

ocean parameters (Labeyrie)
-  Earthquake phenomena (Takaishi)
- Marine growth (Ewing)

P R IN C IP A L  C O N C L U S IO N S

P a rt  I: Ongoing review s
There has been continuing growth in the 
availability of wave and wind data. Good 
quality wave and wind measurements are 
now available in the north Atlantic and

north-eastern Pacific Oceans and in
creased use is being made of directional 
wave spectra measurements, collected 
from data buoys, in the design of offshore 
structures. This is in keeping with the im
proved design procedures concerned with 
the joint probability of occurrence of met- 
ocean variables.
More information is now available on the 
form of directional spreading functions to 
be used in association with frequency 
spectra. Previous ISSC reports have re
commended the use of frequency-inde- 
pendentforms, such as cos20orcos4(), how
ever there is now evidence from recent 
research that directional spread depends 
on wave frequency in relation to peak fre
quency in fetch-limited and fully-de
veloped sea states. The committee has re
commended that new measurement and 
analysis techniques be developed, capable 
of improved angular resolution. More 
measurements are also required in shallow 
water and in high sea states.
An important atlas of visual observations, 
Global Wave Statistics, has been compiled.
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Remote-sensed measurements of wave 
characteristics are presently available from 
a limited number of land- or platform- 
based radar systems. In the near future 
satellite-borne sensors are likely to be an 
important source of wind and wave infor
mation. It is intended that future commit
tee reports will provide up-to-date re
views of remote-sensed data and their 
availability.
An improved classification of steep waves 
in terms of spatial and time domain para
meters has been proposed. This should 
lead to a better prediction of breaking 
waves. Our committee has also provided 
an assessment of recent research into 
wave groups, the joint probability of wave 
height and period and applications of ex
treme value theory.
A comprehensive review of waves in inter
mediate and shallow water has been car
ried out. Numerical models for the com
bined effects of refraction, diffraction and 
bottom dissipation have developed consid
erably in recent years. Mathematical mod
els for the strong nonlinear effects in 
breaking waves are now available for two- 
dimensional calculations. This is an area 
where future developments will lead to 
increased engineering applications by de
signers.
Wave hindcasting procedures are increas
ingly used by designers as a useful source of 
wave information in the absence of mea
surements. A new ’third generation’ wave 
model has been developed and tested by 
the Wave Modelling (W A M ) group. Real
time data assimilation techniques using in
formation from satellites and buoys are 
likely to produce significant improvements 
in future wave hindcasts and forecasts. 
Recent developments in the remote sens
ing of ice and the archiving of this informa
tion are documented in the review of 
Committee 1.1. Specifications by the en
gineering community on the characteris
tics of air and sea temperatures relevant to 
design are, however, still needed to make 
full use of the information which is now 
available.
There is increasing demand from the de
signer for more detailed environmental 
data of improved quality. Measured wave 
data, of at least five years’ duration, are be
coming available. These data, together 
with hindcast wave data, offer the best 
basis presently available for the estimation 
of return period values.

P a r t  2: N ew  review s
A  chapter on wind turbulent spectra has 
been written to supplement an earlier 
contribution made at the 9th ISSC. Several 
wind spectral formulations are available 
based on measurements over land but it is 
shown that spectra over the sea are great
er than those over land, at lower frequen
cies. This is an important characteristic 
when studying the dynamic effect of winds

100
80
60
40

*/)
| 2 0

1 , 0
i8 ° B
y 06
I  04zUI 
*  02

KAMML
ENPORT
EEM
RIS3
U

-
--------- DAV
----------kar

Ave

/ 1

o4 M Base feeSpeel ----------hah
----------HIN<
........ -SIM

/ y ' ' >:
K  '

\
/ ^  S s,>.y v

/
/'

/ S
s

/ 9
i

/  / . /
r~.■ 1

\
»1

/
/

17 

/
0001 0002 0Û04QÛÛ6QÛI 002 004006 01 02 Q4 060810 

OMENS10NLESS FREQUENCY fM = fz/û,

Fig. I . Comparison of various wind spectral formulations.

on offshore structures with low natural re
sponse frequencies and on moored sys
tems. Figure I shows the average spectral 
curve for measurements made over the 
sea, with formulations of turbulent wind 
spectra over land from several authorities. 
A review of ocean currents has been car
ried out. Some guidance is given for es
timating the current speed as a function of 
depth. Satellite-based systems for the posi
tion fixing of drifting buoys give world
wide coverage of surface currents.

In recent years, the study of joint probabili
ty distributions of met-ocean parameters 
has become of increasing relevance to the 
design of structures and ships. The con
tribution on this subject to the I Oth ISSC is 
an introduction: it gives details of new 
statistical techniques for a better under
standing of the concept of stationarity. 
Simultaneous measurements of winds, 
waves and currents are needed to exploit 
these techniques. The committee strongly 
recommended application of the joint 
probability of occurrence of met-ocean 
parameters to design.
Earthquakes are important for offshore 
structures in regions of the world sub
jected to active seismic events. The pre
sent report gives some examples of the dy
namic response analysis for structures us
ing past recorded time histories of earth
quakes, usually in the form of measure
ments of acceleration. It is concluded that 
the treatment of offshore structures 
(which are fixed to the sea bed) to earth
quakes does not differ in principle from the 
treatment of structures on land.
Marine growth was last considered by this 
committee at the 6th ISSC held in 1976. 
The brief article in the present report re
commends that a comprehensive review

of marine growth be undertaken for the 
next Congress.

Reference
I. Ochi, M. K. & Shin, S. Y „ W ind turbulent 

spectra for design of offshore structures. 
Paper presented at the 20th Offshore 
Technology Conference, Houston, Texas, 
1988, paper No. O T C  5736.

Nieuwe uitgaven 
New Issues

G L E N C A N N O N
Schot en Whisky, deel 3 
doorGuy Gilpatric 
Uitgave: Smit & Wytzes,
Urk-Terschelling.
169 pagina’s.

De verhalen van Glencannon zijn oor
spronkelijk in het Engels verschenen als 
feuilleton; later zijn ze in boekvorm uitge
geven. Glencannon staat model voor een 
klassieke Schotse hoofdmachinist op de 
oude Engelse stoomvaart voor, en vlak na 
de Tweede Wereldoorlog. Met al zijn 
deugden en ondeugden, waaronder zijn 
ontstellende dorst, belandt hij in de 
vreemdste situaties. Dankzij zijn geslepen 
listigheid en het niet al te nauw nemen met 
regels, wetten en normen weet hij tenslot
te meestal wel te winnen. Het boek geeft 
goed weer hoe allerlei belangentegenstel
lingen rederij en bemanningen van elkan
der kunnen vervreemden. Het spannend 
geschreven boek tekent daarbij goed de 
sfeer aan boord en in een aantal havens.

Dr. Ir. K. J. Saurwalt
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SUMMARY OF THE ISSC REPORT OF COMMITTEE 1.2: 
ENVIRONMENTAL FORCES

H. Sôding
Institut fur Schiffbau, Lammersieth 90, 2000 Hamburg 60, FRG

Mandate: To evaluate environmental loads on ships and offshore structures. Such loads are caused by hydrodynamic effects, wind, ice and 
earthquakes. The mandate included the modelling of impact and sloshing loads and of hydroelastic effects for design purposes. Consideration 
should also be given to the statistical description of forces and to comparisons of theoretical results with measured data at model and full scale.

On most ships and offshore structures, 
wave loads constitute the most important 
environmental load. They can be well pre
dicted by a combination of theoretical cal
culations with experience. For ships, the 
forward speed precludes application of the 
3-D potential flow calculations frequently 
used for offshore structures. Three-di
mensional methods with forward speed 
exist, but they are expensive to use and 
have not yet proved to be more accurate 
than the well-established strip methods, 
which take advantage of the slenderness of 
ships by approximating the 3-D flow 
around the hull from 2-D solutions in the 
section planes to determine the fluid for
ces. A great number of linear (with respect 
to wave amplitude) strip methods have 
been proposed; the differences of the re
sults between them, however, are much 
smaller, at least for extreme loads, than 
the influence of wave steepness which is 
covered by nonlinear methods only. Sev
eral nonlinear strip methods have been de
scribed. Most of them determine radiation 
and diffraction forces, in principle, from a 
'momentum equation’ stating that the fluid 
force on a hull section is equal to the (sub
stantial) time derivative of the (complex) 
added mass times the relative velocity be
tween a section and the wave motion. The 
nonlinearity enters by taking into account 
the change of added mass with the immer
sion of the section, by the Froude-Kriloff 
forces being determined for the actual, not 
wall-sided ship sections, and possibly by 
the finite displacements of the ship relative 
to the wave as well as by the nonlinear 
terms in the motion equations of rigid 
bodies. Figure I, taken from Ref. I, shows 
an example of loads in regular waves of fre
quency to determined by a linear calcula
tion, by two versions of a nonlinear calcula
tion method and by experiments.
Very substantial efforts are devoted to im
proving and testing the methods for pre
dictions of wave loads on offshore struc
tures. For example, the mass and resis
tance coefficients for forces on circular cy
linders in waves, according to Morison’s 
equation, have been measured on a large 
test structure, the Christchurch Bay To
wer, for Reynolds numbers up to 2 x I06 
(Fig. 2, taken from Ref. 2). For voluminous

Environmental forces

K«uleflan - Carpenter -No

Figuur 2

structures, diffraction theory applied in 
the frequency domain is the 'state of the 
art' method, using source panels on the 
body surface; however, the accuracy of 
such methods and of the relatively coarse 
panellations frequently used are not be
yond doubt. Alternative methods, notably 
finite-element and time-domain calcula
tions have also been tried. For smaller 
structures or members, the Morison equa
tion, and various modifications of it, are 
used to determine fluid forces. The appli
cation of computational fluid dynamics 
(CFD) methods based on the Euler or 
Navier-Stokes equations, mostly solved by

finite-difference or finite-element 
methods, has been tried for 2-D problems, 
but it is not yet a tool for practical load 
assessment.
For hydrodynamic impact and sloshing 
problems, on the other hand, CFD 
methods, which can deal with free surfaces 
and which do not fail to work in the case of 
wave breaking, are expected to become 
some of the useful tools for practical load 
determination in the near future. Several 
authors successfully applied such methods 
to 2-D problems, simulating the impact of 
wedges or flat plates (including the air 
cushioning effect) on a water surface and of 
steep waves in tanks slamming against the 
tank top, including the effect of baffles (e.g. 
web frames) in the tank. Surprisingly good 
agreement with comparable experiments 
is reported. However, in practice, more 
difficult problems are encountered, involv
ing 3-D fluid motions, uneven surface 
shapes before slamming, structural elastici
ty, ullage gas condensation under impact 
pressure, etc. Therefore, full-scale and 
model-scale measurements of slamming 
and sloshing loads, combined with service 
experience and with hydrodynamical and 
statistical investigations of the body or 
tank motions in the seaway, remain the 
most important means of assessing such 
loads at the moment.
For wave loads depending linearly on wave 
amplitudes, the derivation of statistical 
load distributions in a natural stationary 
seaway is easy and well known. These 
methods can also be applied if a nonlinear 
load is a function of linear loads only (e.g. in 
case of buckling or elasto-plastic stress- 
strain relationships), by determining the 
distribution of those linear loads before 
transforming it to the nonlinear response. 
For 'genuinely' but moderately nonlinear 
loads, equivalent linearization and other 
purely statistical methods may be applied. 
Very strong non-linearities (e.g. slamming) 
are best treated by simulation. Semi-em
pirical approximate techniques are avail
able to determine seldom-occurring 
events (e.g. extreme loads) within a 
reasonable simulation time.
From the short-term distributions in diffe
rent seaways, a long-term distribution may 
be derived by superimposing the short-
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term distributions weighted by their prob
ability of occurrence. To obtain reliable re
sults for the probability of exceeding a cer
tain load during a given time, however, 
many influences have to be considered: 
weather routing, heavy weather ship han
dling, variable draft, speed and weight dis
tributions, variable mean frequences of 
amplitudes, reliability of wave statistics and 
correlations between amplitudes. To take 
account of two lastmentioned effects, a 
simple approximate method is indicated in 
the 1988 ISSC report.
Combined current and wave effects on 
slender members of offshore structures 
may be taken into account by modifica
tions of the Morison equation or its coeffi
cients. For voluminous structures, they can 
be approximated by superimposing wave 
and viscous-resistance forces and by mod
ifying wave diffraction methods to take ac
count of the encounter frequency. For 
flexible structures, vibrations excited by 
vortex shedding locked to the eigenfre- 
quency may occur, inducing large stresses 
and increasing drag coefficients.
Wind loads which are necessary for design
ing the mooring equipment of moored off
shore units may be estimated from rules 
indicating wind speed and possibly drag 
coefficients. More accurate results may be 
obtained by wind tunnel measurements us
ing scale models. However, due to too 
small Reynolds numbers in the measure
ments, measured force and moment coef
ficients have to be diminished, at least for 
rounded shapes like circular cylinders. Spe
cial techniques are applied to induce turbu
lence of the boundary layer (wires, rough
ness), to model the water surface (by a 
rigid or highly viscous lower boundary) and 
to model the dependence of wind speed

and turbulence on height (meshes). In 
many cases, the effect of gusts (for tension 
leg platforms) and self-excited or turbu
lence-excited vibrations have to be consi
dered.
Research into ice loads on ships and marine 
structures continued actively in spite of 
the declining activity in shipping and off
shore operations in arctic areas. The cases 
of structures continually penetrating an ice 
sheet and of collisions of a structure with 
icebergs are investigated. In both cases, 
the strength of the ice is important for the 
loads. Mechanical failure in ice depends in a 
complicated manner on the stress tensor 
(stress direction relative to the freezing di
rection, tension or compression, uni-, bi- 
or triaxial loading) and on the area of load
ing, temperature, grain size and ice com
position. The behaviour of the ice under 
mechanical loading is described simply by 
'limit stresses’ or, in more detail, by visco
elastic models, by assuming a statistical dis
tribution of initial damage together with 
elastic, plastic and brittle deformations and 
by fracture mechanics based on the critical 
stress intensity factor.
To determine design loads due to colli
sions of an offshore structure with 
icebergs, the statistical distribution of 
icebergs and the possibility of early detec
tion, course prediction and collision avoid
ance by towing are important. In the case 
of collision, the mean drift velocity, caused 
by current, wind, stationary wave pressure 
and Coriolis forces, may be modified by os
cillations of the structure and/or the 
iceberg in waves and by hydrodynamic in
teractions between them.
Ice loads on ships or fixed structures 
penetrating an ice sheet are investigated 
theoretically, by model experiments and

by full-scale measurements. Load predic
tions may be based on semi-empirical for
mulae or detailed calculations, e.g. by FE 
models of the structure, the ice sheet and 
possibly even of the ice floes. The main dif
ficulty with model experiments is a cor
rect scaling of all relevant properties of the 
ice (strength under different loading con
ditions, remnant strength after initial fail
ure, toughness, elasticity, density, friction 
coefficient, etc). Although various mix
tures (N aC I, urea, ethylene glycol, deter
gents, sugar) and physical treatments 
(seeding with freezing nuclei, temperature 
history) are applied, a fully satisfactory 
model ice has not yet been found.
For full-scale measurements of ice loads, 
measuring panels for both normal and 
tangential forces have been developed and 
successfully applied in several icebreaking 
ships. In one investigation, results are in
terpreted in favour of dimensioning the 
hull for point, rather than for distributed, 
loads. For fixed offshore structures, loads 
due to slow motions of an ice sheet can 
also be determined indirectly by measur
ing the strains in the ice field. Mean stresses 
on large compact structures or islands are 
found in the range 70-300 kPa in seawater, 
but much higher (up to 7.5 MPa) in the Gulf 
of Bothnia.

REFERENCES
1. Fu|ino, M. & Yoon, H. B., A practical 

method of estimating ship motions and 
wave loads in large amplitude waves. Int. 
Shipb. Progr., 33 (1986) 159-72.

2. Bishop, j. R., Wave force data from the 
Second Christchurch Bay Tower. Paper 
presented at Offshore Technology Con
ference, 1985, paper No. OTC 4953.
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CATAMARAN STUIF DIJK, 
A FAST PASSENGER FERRY FOR 
SERVICE ON THE WADDENZEE
By lr. F. Kok

Rederij Doeksen of West-Terschelling took delivery of the catamaran type passenger ferry Stuifdijk on June 16th. She entered service on July 
3rd, replacing the 11 year old Koegelwieck, and provides a fast service between the Wadden islands Terschelling and Vlieland and the Frisian 
mainland, where Harlingen is the port of destination.
Three return trips are made per day: (wo by way of Vlieland and one direct between Terschelling and Harlingen. The direct crossing takes 
approximately 40 minutes, less than half the time needed by conventional ferries such as the Friesland (described in the May 1989 issue of 
Schip en Werf). A crossing by way of Vlieland takes approximately an hour.

The Stuifdijk has been built by Harding 
Verft in Rosendal, Norway, to the yard's 
standard design.
Main particulars are:
Length o.a. 28.00 m; Length b.p.p. 25.00 m; 
Breadth mid 8.00 m; Depth mid 3.00 m; 
Draught of hulls 1.30 m; Draught, including 
propellers 1.90 m; Displacement 65.55 t; 
Deadweight approx. 24 t; Service speed at 
85%  m.c.r. 32.5 kn.
The two hulls of the ship have a breadth of 
approx. 2.5 m each. The clearance be
tween the underside of the superstructure

and the waterline is 1.4 m aft and 2.0 m 
forward in still water and at zero speed. At 
service speed these clearances are approx
imately 0.1 m larger.

The Stuifdijk is of all welded aluminium 
construction and is classed with Det nors- 
ke Veritas: IA I light craft passenger 
catamaran (R20, EO). Each hull is sub
divided by watertight bulkheads into the 
following compartments:
- forepeak;
— void space;

- void space with freestanding F.O. tanks;
— auxiliary engine room;
— main engine room;
- aftpeak.

She can carry 250 passengers, 195 on the 
main deck and 55 on the bridge deck. The 
seating arrangement on the main deck is 
similar to that in wide-bodied aircraft: 
three seats at each side and five seats in the 
middle, with built in ventilation ducts and 
luggage lockers above.
On the bridge deck there are two to three
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seats at each side, with ventilation ducts 
above. The chairs are of the same type as 
used in passenger aircraft. Two additional 
luggage lockers are provided on the aft 
ship near the entrance to the engine 
rooms.
Much attention has been paid to passenger 
comfort. The catamaran design provides a 
seakindly ship. From model tests it was de
rived that an acceleration value of only 
0.07 G is obtained in the passengers’ sa
loons in waves with a significant height of 
1.0 m, a maximum height of 2.0 m and a 
period of 3 seconds.
Extensive insulation guarantees a comfort
able sound level in the passengers’ accom
modation. Noise level measurements 
were made by the Dutch Shipping Inspec
tion just before delivery: with 75 dBA the 
level is well below the requirements of the 
Dutch Shipping Inspection. The saloon on 
the bridge deck has a video system for the 
passengers’ entertainment.
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The crew consists of the captain, one en
gineer and one deckhand. In view of the 
short duration of the crossings and the re
stricted space available no catering 
facilities have been provided and thus no 
catering staff is required.
Propulsion is by two M W M  diesel engines, 
one in each hull, type TBD604BVI2, each 
with a m.c.r. of 1260 kW  at 1800 rpm. The 
engines drive three-bladed CP propellers 
through Z.F. make, type BU465 reduction 
gears with a reduction ratio of 1:2.529. 
The gears are located in the auxiliary en
gine rooms, forward of the main engine 
rooms.
The engine exhausts are led aft, below the 
main deck, through the aftpeak to the 
stern of the hulls. Fuel consumption at ser
vice speed is 510 liters of gasoil per hour. 
When comparing the Stuifdijk and her pre
decessor, the Koegelwieck, it appears that 
the vessels are rather similar in some re
spects: both are catamarans, both have ap
proximately the same dimensions (though 
the Koegelwieck has a I m wider beam) 
and both are of aluminium construction 
(Koegelwieck mainly riveted).

Important differences are that the Stuifdijk 
carries 80 more passengers at a greater 
speed (32.5 versus 26 knots). This requires 
more power, but not excessively so: 2 x 
1260 versus 2 x 992 kW. The Koegelwieck 
will now be put up for sale.

Toilet facilities and a sick berth/disabled 
person’s toilet are provided at the aft end 
of the saloon on the main deck.
Life saving equipment includes 6 inflatable 
rafts of D.S.B. make and a man-overboard- 
boat of Novurania make. The latter is 
handled by a simple boat handling davit on 
the bridge deck aft. Emergency exits are 
provided at the forward end of the passen
gers' saloons.



?VESSELMANIA?
Today a lo t of inform ation system s on-b o ard  of ships and also onshore, are based on ’patchw ork’, which means several system s and 
not integrated, on the long term  this leads to  superfluity  of inform ation and therefore it is often m ore costly.
T o make shipping m ore cost efficient, ISA C International offers a wide range of innovative solu tions and consultancy. T he total 
package of shipping solutions from  ISA C International includes d.b.m .s. independent based applications to  be used on board, as well 
as on shore and can be processed on several hardw are platform s.
A pplications and system s offered for on  board use:
- Maintenance control system inch purchase and 

sparc-parts*
- Load, strenght and stability systems
- Shipadministration and office automation 

solutions
- Datacommunication such as: telex, telefax and 

satcom
- Unique I I I  concept (4GL) based solutions
- Type approved hardware

A pplications offered for on shore use:
- Maintenance management system inch 

purchase, spare-parts administration and 
resource planning

- Voyage calculation system, inch: distance, 
ports, supplier register

- Datacommunication: telex, telefax, X25 etc.
- Financial and management information 

systems
- Office automation
- Personnel planning &  scheduling 

systems

* S h ip  d a ta b a se
* *  O ff ic e  d a ta b a se  o f  all sh ip s

C hoosing ISA C International as y o u r partner, means only  one inform ation 
system supplier fo r the different applications w ithin y o u r com pany. A nd as 
ISAC International is a p a rt of a 
m ultinational supplier, support 
facilities are offered w orldw ide.
For further inform ation, please 
contact ISAC International B.V.,
P .O .-box  500, 3430 AM  N ieuw egein.
Tel. +31-3402-72444,
Fax +31-3402-72445.
ISAC YOUR INTERNATIONAL SHIPPING PARTNER.

Met een havengids van Wyt vindt 

iedere kapitein 

moeiteloos zijn weg in de haven

1991

Dirkzwager's Guide
voor de Nieuwe Waterweg. 
Rotterdam. Europoort/Maasvlakte. 
Dordrecht. Schiedam.
Vlaardingen. Maassluis, Moerdijk 
en Luchthaven Rotterdam

De havengidsen van Wyt geven het antwoord op al zijn vragen 
over regels, tarieven, beloodsing, communicatie, vaarwegen en 

havenbekkens, overslagfaciliteiten en dienstverleners.
Dit alles aangevuld met een uitvoerige lijst van 

dienstverlenende bedrijven: alfabetisch en per rubriek. 
Bovendien is elke gids voorzien van een 

grote losse havenkaart van het gehele gebied.

Maar ook de mensen aan de wal kunnen ze niet missen, 
deze Engelstalige, nautische havengidsen, 

die al meer dun een eeuw door 
de Rotterdamse Uitgevers Wyt &  Zonen B.V. 

worden gepubliceerd.

Nadere informatie over de gidsen wordt u gaarne verstrekt 
door de Exploitatie-afdeling van de uitgeverij:

Postbus 268, 3000 AG Rotterdam 
tel. OIO - 476 25 66, telefax OIO - 476 23 15

KVSA Guide
voor het Noordzeekanaal, 
Amsterdam, IJmuiden, 
Velsen, Beverwijk, Zaanstad 
en Luchthaven Schiphol

Prijs per gids f  37.50
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NIEUWSBERICHTEN-NEWS

Agenda
O ceaanreuzen
Als iets het gezicht van de stad Rotterdam 
in maritiem opzicht bpaald heeft, dan is het 
wel de aanblik van oceaanreuzen als de 
'Rotterdam’, de 'Statendam' en vele ande
re. Over deze grote Nederlandse passa
giersvaart, bedreven door maatschappijen 
als Rotterdamsche Lloyd, Holland Ameri
ka Lijn en Maatschappij Nederland, ver
schijnt bij Uitgeverij Bosch & Keuning een 
herdenkingsboek met de titel ’Oceaanreu
zen. Honderd jaar Nederlandse passa
giersvaart'.
Op 17 september 1990 zal de heer H. 
Rootliep, voorzitter van de Raad van Be
stuur van de Koninklijke Nedlloyd Groep 
N.V., het eerste exemplaar van dit boek in 
ontvangst nemen.
Ter gelegenheid van deze boekpresentatie 
is in de hal van het Maritiem Museum een 
kleine presentatie te bezichtigen. Een bijna 
4 meter lang model van de 'Statendam II', 
later herdoopt als 'Justicia' en een onlangs 
gerestaureerde langsscheepse doorsnede 
van dit schip geven een prachtige indruk 
van deze eens zo gigantische oceaan
reuzen.

De boekaanbieding passagiersvaart is te
vens de start van een video/filmpro
gramma.
Het programma bevat diverse oude films 
over schepen met namen als 'Baloeran', 
'Rotterdam', 'Nieuw Amsterdam’, ’Oran
je’ en 'Willem Ruys’. Het programma 
wordt vertoond op zaterdag 22 en 29 sep
tember, 6 en 13 oktober en tijdens de 
herfstvakantie 16 t/m 21 oktober; tussen
11.00 uur en 17.00 uur. Op vertoon van 
een geldig plaatsbewijs heeft de bezoeker 
gratis toegang. Het programma kan telefo
nisch opgevraagd worden: 010-4132680. 
In september zal het uitgebreide program
ma via de pers bekend worden gemaakt.

R am pen op zee
Een groot gestrand schip, met in de romp 
verschillende presentaties van rampen en 
'bijna'rampen is de eye-catcher op de spec
taculaire tentoonstelling 'RAM PEN O P 
ZEE', die vanaf 29 september t/m 10 febru
ari 1991 te zien is in het Maritiem Museum. 
Sinds 1900 hebben zich duizenden

scheepsrampen afgespeeld in de noorde
lijke Atlantische Oceaan. Een selectie hier
van is op de tentoonstelling 'Rampen op 
Zee' te zien.
Zo dramatisch als de rampen zijn, zo spec
taculair zijn de reddingen. Behalve histori
sche modellen van reddingssloepen zijn 
ook de nieuwste snufjes te zien als overle- 
vingspakken en lanceerbare life-boats.
Een zeer tot de verbeelding sprekend he
roïsch aspect van scheepsrampen is het 
bergen van het wrak; een combinatie van 
avontuur, vakmanschap en gevaaar. Naast 
veel zwaar materieel, zoals kabels, pom
pen, thermische lansen en lampen, zijn 
twee prachtige modellen van hijsbokken 
te zien.
Voor informatie: 0 10-41 32680.

N C C  -  Corrosiedag
De jaarlijkse corrosiedag van de 
NCC-Sector 'Metaal en Metaalbescher- 
ming’ zal worden gehouden op woensdag 
31 oktober 1990 in de Congreszaal Irene- 
hal I,Jaarbeurs/Utrecht.

Het thema van deze corrosiedag is: ’Hech
ting en Hechtingsproblemen'.
Op het programma staan de volgende 
voordrachten:
- 'Hechten en niet-hechten fysisch en che
misch bezien', door prof. dr G. Frens, Labo
ratorium voor Fysische Chemie, TU Delft.
- 'Het Fokker 100 verfsysteem. Hechting en 
onthechting op maat’, door dr ir H. W . van 
Rooyen, Manager Advanced Materials & 
Processes, Fokker Aircraft bv, Schiphol.
- 'Hechting en hechtingsverlies bij bandge- 
verfd staal’, door drs. M. J. Rijkkoff, Hoog
ovens, Centraal Laboratorium, Ijmuiden.
- 'Hechtingsbehoud van verflagen’, door 
ir T. T. Dekker, Sigma Coatings bv, Uit
hoorn,

- 'Hechting van organische coatings op 
thermisch verzinkte staaloppervlakken’, 
door ing. j. F. H. van Eijnsbergen, Den 
Haag.
-  'Beïnvloeding van hechting en onthechting 
door chemische oppervlakmodificatie’. door 
J. Wijdenes. Philips Research Laboratori
um, Eindhoven.

Tijdens de opening van deze corrosiedag 
zal de uitreiking van de Borghardt-Vom- 
prijs plaatsvinden. Gedurende de gehete 
dag zullen zich een 20-tal bedrijven pre
senteren. Deze expositie vindt plaats in de 
foyer.
De kosten van deelname aan de corro
siedag (inclusief consumpties, lunch en syl
labus) bedragen voor NCC/SMM contri
buanten ƒ  200,- per persoon. Voor niet- 
contribuanten zijn de kosten ƒ  250,- per 
persoon.
Voor inlichtingen over deelname kan con
tact opgenomen worden met het NCC- 
Secretariaat, Mw. J. G. J. Nannes, Postbus 
120, 3720 AC  Bilthoven. 
tel. 030 - 28 77 73, fax 030- 28 7674.

Tewaterlatingen/ 
Launchings

A rco  D ee
Op donderdag 5 juli is vanaf de werf van 
IHC Holland in Sliedrecht te water gelaten 
de grindhopperzuiger ’Arco Dee’.
De 'Arco Dee' is het zusterschip van de 
'Arco Dart’, die eind mei, na geslaagde be
proevingen, in Engeland werd overgedra
gen aan de opdrachtgever ARC  Marine 
Ltd. in Southampton. De doopplechtigheid 
voor de 'Arco Dee’ werdt verricht door 
mevrouw Angela Wheeler, echtgenote 
van de directeur van ARC  Marine Ltd. 
Over de doop van de 'Arco Dart’ bericht
ten wij in het aprilnummer. De schepen 
worden gebruikt voor het winnen van 
zand en grind op zee voor de bouwindus- 
trie in Groot-Brittannië en het vasteland 
van Europa,
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Voor Lips b.v. is het ontwikkelen en produceren van een optimaal 
voort-stuwingssysteem steeds weer een uitdaging. Of het nu gaat om

een vistrawler,UPS MAAKT MAATWERK VAN UW SCHROEF een jacht, een 
sleepboot of

binnenvaartschip... Lips vindt voor uw schip de perfecte oplossing. 
Elke schroef is tot in detail afgestemd op het schip en haar functie. 
Met een minimum aan trillingen en geluidsproduktie en met een 
maximum aan voortstuwingskracht en manoeuvreerbaarheid.
Met gebruikmaking van hoogwaardige materialen ontwerpt en 
produceert Lips volgens specificaties van de gebruiker vaste en 
verstelbare schroeven, dwarsschroeven, asleidingen, lagers en 
afdichtingen, straalbuizen in een draaibare of vaste opstelling en 
brandstofbesparende systemen.
De produkten van Lips voldoen aan de eisen van alle gangbare 
keuringsinstanties.
Via een uitgebreid netwerk van service- en reparatiestations is Lips in 
staat een 24-uurs service te verlenen.

Wat uw wensen ook zijn: Lips. Al meer dan 50 jaar vooraan in 
voortstuwing.

PSk i l  W  Ups BV Postbus 6 5150 BB Drunen
_ _  _ _  Telefoon 04163-88115
| |  EADERS 11N UI ROPELLER fc jY S T E M S  Telex 35185 lips nl Fax 04163-73162

M tX i
Pols Joinery and Fitting Ltd. 

Ontwerp en fabrikage van speciaal meubilair, 
betimmeringen en inrichtingen voor /
Design and manufacture of special furniture, joinery and

oi$ Betimmeringen B.V.

Importeurs van o.a.
Importers of a.o.
Danacoustic ceilings 
B15-AO-A30-A60 deuren/doors

Postbus 428 
2980 AK Ridderkerk 
Nijverheidstraat 15 
2984 AH Ridderkerk 
Telefoon 01804-18011 
Telefax 01804-31502
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’F a ir lif t ’
Op 25 juni 1990 werd het motorschip 
’Fairlift’ door IJssel Vliet Combinatie B.V. 
in Capelle a/d IJssel te water gelaten.
Het schip is in aanbouw voor Nederlandse 
rekening.
Het betreft een zware lift schip met 2 kra
nen van 2501 met de volgende hoofdafme
tingen: lengte 93.06 m, breedte 20.50 m, 
holte 13.32 m.
De ’Fairlift’ is voorzien van een voortstu- 
wingsinstallatie bestaande uit een diesel
motor van het fabrikaat MAK met een ver
mogen van 3300 kw.

Het schip wordt geklasseerd door Lloyd’s 
Register met de volgende klasse notatie:
4* 100AI 0 Strenghtened for Heavy Car- 
goes, C.G., +  LMC, UMS

’’O le a n d e r’
Op 30 juni 1990 werd het motorschip 
'Oleander' door v. d. Giessen de Noord 
Shipbuilding Division B.V. in Krimpen a/d 
IJssel te water gelaten.
Het schip is in aanbouw voor Bermuda 
Container Line Ltd. uit Hamilton, Ber
muda.
Het betreft een containerschip met Ro-Ro 
faciliteiten met de volgende hoofdafmetin
gen: lengte 108.00 m, breedte 19.80 m, 
holte 9.00 m.
De ’Oleander’ is voorzien van een voort - 
stuwingsinstallatie bestaande uit een 
dieselmotor van het fabrikaat MAK met 
een vermogen van 4900 kw.

Het schip wordt geklasseerd door Lloyd’s 
Register met de volgende notatie 
+  I00AI Containership -  with the des- 
criptive note Ro-Ro loadtng on hatchco- 
vers 4 & 5, certified container securing ar- 
rangements, +  LMC, UMS

’Schulpengat’
Op zaterdag 28 juli 1990 werd het motor
schip ’Schulpengat’ door Verolme 
Scheepswerf Heusden B.V. in Heusden te 
water gelaten.
Het schip is in aanbouw voor N.V. Texels 
Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) 
uit Texel.
Het betreft een Ferry met 6 stalen dekken 
en met de volgende hoofdafmetingen: 
lengte 105.103 m, breedte 18.20 m, holte 
6.95 m
De ’Schulpengat’ is voorzien van een diesel 
elektrische Voith Schneider voortstu- 
wingsinstallatie bestaande uit een 6-tal 
dieselmotoren van het fabrikaat Caterpil
lar met een totaal vermogen van 6 x 1600 
kW  en 8 elektromotoren van het fabrikaat 
Holec (twee per as) op 2 assen voor en 2 
achter van 625 kW  elk.

Het schip wordt geklasseerd door Lloyd’s 
register met de volgende klasse notatie:

100AI ’Ferry’, Extended Protected W a 
ters Service, 4* LMC.

Proeftochten/ 
Trials

’S kagern ’
Op 11 juli 1990 werd het motorschip 'Ska
gern’ door Scheepwerf Ferus Smit, Hoo- 
gezand, gebouwd door Scheepswerf Bijls- 
ma B.V., Wartena, in Harlingen aan de ei
genaar Sandfirden B.V. overgedragen.
Het betreft een ’Droge Lading Schip’ met 
de volgende hoofdafmetingen:
-  Lengte 84,293 m.
- Breedte 13,17 m.
- Holte 7,00 m.

De ’Skagern’ is voorzien van een voorstu- 
wingsinstallatie bestaande uit een diesel
motor, van het fabricaat Wartsila met een 
vermogen van 1690 kW.

Het schip wordt geklasseerd door Lloyd’s 
Register met de volgende klasse notatie:
+ IOOAI - Ice Class B I B, +  LMC.

’G rand  M anan V ’
Op I I juli 1990 werd het motorschip 
’Grand Manan V ’ door Conoship Contrac
ting B.V., Groningen, in Delfzijl aan de ei
genaar Government of the Provence New 
Brunswick, Canada overgedragen 
In het juni nummer berichtten wij reeds 
over de tewaterlating.

Het schip wordt geklasseerd door Lloyds 
Register met de volgende klasse notatie:"!'
IOOAI - ’FERRY’ - Ice Class I D,+ LMC.

A rtisgracht
Op I 3 juli 1990 werd het motorschip 'A r
tisgracht’ door Tille Scheepsbouw B.V., 
Kootstertille, in Den Helder aan de ei
genaar Spliethoffs Bevrachtingskantoor 
overgedragen.
Zie ook het juni-nummer van Schip en 
Werf.

Het schip wordt geklasseerd door Lloyd’s 
Register met de volgende klasse notatie:
+  100AI - Strengthened for Heavy Car
goes - Container Cargoes in Hold and on 
Upperdeck Hatchcovers - Ice Class IA  - 
+  LMC, UMS.

M agdalena
Op 13 juli 1990 werd het motorschip 
’Magdalena’ door Scheepswerf Ferus Smit, 
Hoogezand, in Delfzijl aan de eigenaar 
Sandfirden B.V. overgedragen.
Het betreft een 'Droge Lading Schip' met 
de volgende hoofdafmetingen:
- Lengte 84,293 m.
- Breedte I 3,170 m.
- Holte 7,0 m.

De ’Magdalena’ is voorzien van een voor- 
stuwingsinstallatie bestaande uit een

dieselmotor, van het fabrikaat Wartsila 
met een vermogen van 1690 kW.

Het schip wordt geklasseerd door Lloyd’s 
Register met de volgende klasse notatie:
+  100A i - Ice Class IC , + LMC.

Offshore
N .S ea oit-gas fields in prospect
A new survey of the UK  Continental Shelf 
has identified 57 probable developments 
that could lead to the recovery of a total of 
6,300 million barrels of oil equivalent.
The study, by UK analysts of County Nat- 
W est WoodMac (C N W M ), reports that 
combined liquids production from the 
probable developments may peak at 1,200 
million barrels a day in 1996, representing 
49 per cent of the UK total that year. Gas 
output may peak later in 1999 at rate of 
over 87.7 million cubic metres a day, which 
is slightly more than production expected 
in that year from fields which already have 
development approval.
The Central North Sea accounts for 31 of 
the probable developments with 14 in the 
deep waters of the northern section, 11 in 
the southern basin and one in the Irish Sea. 
The analysts have based their report on 
the UK oil and gas fields that are expected 
to win Government go-ahead in the next 
three years.
The 57 projects are likely to Involve the 
recovery of some 3,800 million barrels of 
liquids and over 396,000 million cubic met
res of gas. The total is equal to 58 per cent 
of remaining recoverable reserves from 
existing fields on-stream or under devel
opment.
C N W M  predicts that 6 1 per cent of the 
probable fields would be devel
oped using conventional platforms, while 
26 per cent would use subsea systems and 
13 per cent floating production technolo
gy. The platforms are expected te recover 
85 per cent of the reserves, with 10 per 
cent and 4 percent represented by subsea 
and floating systems respectively.
In cost terms, fields developed by platform 
will account for 84 per cent of total capital 
costs. The average capital cost of the 57 
projects has been calculated at £2.18p per 
barrel at current prices.
British Petroleum (BP) has just completed 
test drilling on a promising new oil field in 
the North Sea and is planning to do further 
testing in the future. The test well was dril
led to a total depth of 2,409 metres and 
produced a flow rate of 4,860 barrels a day 
and gas at 70,000 cubic metres a day.(LPS)
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Diversen 
Miscellaneous

Zeevarende gevraagd naar w elzijn  
aan boord
De Stichting Zeemanswelzijn Nederland 
houdt een enquête onder alle zeevaren
den. De enquête vindt plaats in de maan
den september, oktober en november van 
dit jaar.
De Stichting heeft als doel het welzijn voor 
de zeevarende aan boord te bevorderen. 
De afgelopen jaren is er in de samenleving 
aan boord een en ander veranderd. Dat 
heeft ook invloed gehad op de welzijnssi- 
tuatie aan boord. Via de equête wil de 
Stichting daar inzicht in krijgen. Tevens wil 
de Stichting graag de mening van alle zee
varenden over deze voorzieningen. Als er 
wensen zijn op het gebied van ontspanning, 
informatievoorziening of studie, kan men 
daar op inspelen door bestaande facilitei
ten te verbeteren of nieuwe op te zetten. 
De enquête heeft overigens alleen succes, 
als zoveel mogelijk zeevarenden deze in
vullen. De meeste betrokkenen zullen de 
vragenlijst op het schip waarop ze de ko
mende maanden varen onder ogen krijgen. 
Aan de Nederlandse rederijen is namelijk 
verzocht de enquêteformulieren op hun 
schepen te verspreiden. Maar er zijn na
tuurlijk zeelui aan wal in deze periode. Of 
er is een andere reden, waarom iemand de 
enquete misloopt. Bijvoorbeeld omdat op 
een schip met een buitenlandse vlag wordt 
gevaren. De Stichting Zeemanswelzijn 
Nederland verzoekt deze mensen 
vriendelijk een vragenlijst aan te vragen. 
Dat kan bij de Bibliotheek voor Varenden. 
De bibliotheek zorgt namelijk voor de uit
voering en verwerking van de enquête.
De bibliotheek zamelt ook de ingevulde 
formulieren weer in. I december sluit de 
enquête. De resultaten zullen te zijner tijd 
onder andere via het weekblad 'Wacht te 
kooi’ worden bekendgemaakt.
Voor informatie: Bibliotheek voor Varen
den, Westewagenstraat 74 3011 AT Rot
terdam, Tel.: 010-4112389, Telex: 25700.

N ie u w  scheepvaart en transport 
college
Per 27 juli 1990 werd de fusie afgerond 
tussen de Stichting Vervoer- en Havenop
leidingen (SVH), de Stichting Lager en 
Middelbaar Nautischtechnisch Onderwijs 
Zuid-Holland en de Stichting Koninklijk 
Onderwijsfonds voor de Scheepvaart 
(KOF). In het kader van de wet 'Sector
vorming en Vernieuwing Middelbaar Be
roepsonderwijs’ gaan de drie stichtingen 
samen in de nieuwe Stichting Scheepvaart
en Transportonderwijs.

Met ingang van I augustus wordt aan de 
thans bestaande opleidingsinstituten de

naam 'Scheepvaart en Transport College’ 
toegevoegd. Het betreft de volgende 
scholen:
Scheepvaart en Transport College 'Oranje 
Nassau’ te Delfzijl; Scheepvaart en Trans
port College 'jan Backx’ te Rotterdam; 
Scheepvaart en Transport College 'Prof. 
Rutten' te Rotterdam; Scheepvaart en 
Transport College 'Dr. A. J. T. Stakenburg' 
te Rotterdam; Scheepvaart en Transport 
College 'De Noorderhelling’ te Rotter
dam; Scheepvaart en Transport College 
'Anthony van Hoboken' te Rotterdam; 
Scheepvaart en Transport College 'Maar
ten Tromp’ te Brielle; Scheepvaart en 
Transport College voor de zeevisvaart te 
Stellendam.
Bij de nieuwe scholengemeenschap stude
ren ruim 2500 leerlingen onder begelei
ding van 240 onderwijskrachten. Volgend 
jaar ( I augustus 1991) zal de baggerschool 
uit Delfzijl verhuizen naar Rotterdam. 
Door de fusie komt een integratie tot 
stand tussen het Lager Beroepsonderwijs 
(LBO), Beroepsbegeleidend Onderwijs 
(BBO ), Middelbaar Beroepsonderwijs 
(M BO ) en contractonderwijs voor de be
drijfstakken havens, transport, logistiek, 
Rijn- en binnenvaart, zeevaart, zeevis
vaart, baggerindustrie, procesindustrie, 
nutsbedrijven e.a.
De Centrale Direktie van de Stichting 
Scheepvaart- en Transportonderwijs is 
gevestigd in het Scheepvaart en Transport 
College 'Jan Backx’.
Voor informatie: W . Melles, Stichting 
Scheepvaart- en Transportonderwijs, Ja- 
parastraat 4, 3029 N A  Rotterdam. Tel.: 
010-477.68.11.

K rach tw arm tes ta tio n  D en H e ld e r
Op 28 juni 1990 ontving Siemens Neder
land N.V. van de Rijksgebouwendienst te 
Den Haag de opdracht voor de turn-key 
levering van een krachtwarmtestation 
voor de Nieuwe Rijkswerf van de Konink
lijke Marine in Den Helder. De opdrachts- 
waarde van dit project bedraagt 92 miljoen 
gulden. De energiecentrale van het station 
zal in het tekort aan elektrische energie 
gaan voorzien en gaat tevens de verouder
de noodstroomcentrale vervangen. Ver
der zal het krachtwarmtestation de warm
watervoorziening gaan verzorgen voor de 
verwarming van de gebouwen op het 
Nieuwe Haventerrein. De installatie vol
doet aan de eisen van de huidige mi
lieuwetgeving alsmede de eisen voor ver
dere uitstootreductie, die vanaf 1993 zul
len gelden; dit mede dankzij toepassing van 
een Denox-installatie. Onder normale 
omstandigheden zal de hele installatie 
door één man kunnen worden bediend.

Radio Zeeland
Per I augustus 1990 is de verkoopafdeling 
van Radio Zeeland Scheepsnavigatie ver
huisd naar het filiaal te Dordrecht aan de 
Merwekade 67.

De Merwekade (nabij het Groot Hoofd) is 
voor de varende klanten gemakkelijk te 
bereiken en afmeren voor de deur is dan 
ook mogelijk.
De verkoopafdeling is bereikbaar van 
08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 
078-141500.

Medio september zal de nieuwe show
room in gebruik worden genomen.

U K  Shipyards link fo r 'G ia n t C a ts ’
Two of Britain shipbuilding companies are 
to collaborate in the construction of very 
large high-speed catamarans. A joint ven
ture company is to be set up by Cammell 
Laird of Birkenhead in north-west England, 
and Aluminium Shipbuilders from Ports
mouth in southern England, to establish a 
presence in what is expected to be a 
booming new area of shipbuilding - that of 
designing and building both passenger and 
freight-carrying wave-piercing catamaran 
ferries. Aluminium Shipbuilders is now 
completing a 49-metre long 450-pas
senger wave-piercing catamaran for Con
dor Shipping at its Portsmouth yard, but 
the link-up with Cammell Laird will pro
vide facilities to build much larger craft of 
this type.
Cammell Laird, a subsidiary of Vickers 
Shipbuilding and Engineering Ltd. (VSEL), 
has large covered shipbuilding facilities 
which would be ideal for giant catamarans. 
It has a history of building passenger ships 
and ferries as well as recent experience in 
working with the aluminium materials 
used for the new breed of catamaran fer
ries.
The two partners in the new link-up be
lieve there is a market for catamarans as 
large as 100 metres long and 45 metres 
wide, which would be capable for carrying 
up to 800 passengers and 300 cars at 
speeds of up to 40 knots. Such vessels 
could be powered either by diesel engines 
or gas turbines. (LPS)
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ESA B  G roup  BV
Industar B.V. gevestigd in Heerhugowaard 
zal vanaf heden een integraal deel vormen 
van de Esab Group B.V. gevestigd te 
Utrecht.
Industar houdt zich bezig met de produk- 
tie en ontwikkeling van apparatuur voor 
arbeids- en milieubescherming.
Esab Group ontwikkelt een nieuwe divisie 
op het gebied van produkten en diensten 
ter verbetering en beheersing van het mi
lieu en de werkomstandigheden in de las- 
en snijindustrie voor metalen. Zij be
schouwt een kwalitatief hoogstaand pro- 
duktenpakket op dit gebied van strategisch 
belang en de produkten van Industar pas
sen hierin uitstekend. Esab Group produ
ceert reeds speciale lashelmen, toortsen 
met ingebouwde rookafzuiging en hoogva- 
cuüm afzuigapparatuur.
De produkten van Industar zullen via de di
verse vestigingen van Esab Group over de 
gehele wereld worden verkocht.
Het huidige management zal verantwoor
delijk blijven voor de voortzetting van de 
Industar activiteiten en verwacht een snel
le groei als gevolg van deze samenwerking. 
Voor informatie: H. de Groot van Esab 
Nederland B.V., Neutronweg 11, 3503 RD 
Utrecht. Telefoon 030 - 465311.

N ie u w e  pa lle tb red e  reefers
De huis-huis containervervoerder Bell Li
nes heeft haar containerpark uitgebreid 
met 75 palletbrede, elektrische 40 voet 
koel/vriescontainers. Het zijn de eerste 
palletbrede reefercontainers ter wereld 
die passen in een cellulair containerschip. 
De hele Bell-reefervloot bestaat nu uit cir
ca 140 units. In de nieuwe reefers kunnen 
22 pallets van I x 1,20 meter worden gela
den, twee méér dan voorheen. Hierdoor is 
de beladingsgraad met 10% toegenomen. 
De units zijn in Engeland gebouwd. Het 
temperatuurbereik kan worden ingesteld 
tussen de -20° en +20° Celsius.
De forse uitbreiding van de reefer-capaci- 
teit is het resultaat van de succesvolle ’Just 
In Time’-service voor bederfelijke lading 
die Bell Lines sinds vorig jaar onderhoudt 
op het traject tussen de Benelux en Ier
land. Reefers die dinsdags vanaf Bell-Ro- 
zenburg vertrekken, worden gegaran
deerd vrijdag vroeg in de ochtend op de

markten van Dublin en Cork afgeleverd. 
Bederfelijke lading die vrijdag ’s avonds uit 
Rozenburg vertrekt staat rond 06.00 uur 
op maandag op zijn Ierse bestremming. 
Met haar nieuwe 262 TEU-schepen heeft 
Bell de vaartijd tussen Rozenburg en haar 
Ierse terminal in Waterford tot 40 uur te
ruggebracht. Hierdoor werd het mogelijk 
Time-Deliveries’ met verladers van be
derfelijke lading af te spreken. Ook op 
Groot Londen en het zuiden van Engeland, 
dat wordt bediend met de lijndienst Ro- 
zenburg-Harwich, zijn inmiddels reefers 
ingezet. De afvaartfrequentie van deze 
dienst is verhoogd van 5 maal naar 7 maal 
per week. Binnen 24 uur worden reefer- 
vrachten gegarandeerd in Londen en om
geving afgeleverd.

Energy saving system
Four companies from Britain, Denmark 
and W est Germany have joined forces to 
design and build what is described as a 
world leading energy-saving system for 
ships. Its first use will be in a fleet of 12 
container ships being built in Denmark for 
the Maersk shipping line.
Each ship is powered by a low-speed diesel 
engine delivering up to 40,000 kW. But at 
maximum engine loading, around 20,000 
kW  of energy is lost in the engine exhaust. 
The aim of the energy-saving system is to 
recover and utilise much of this wasted 
energy.
First the exhaust gas from the main engine 
is used to drive a turbocharger, which 
compresses the air fed to the engine and 
boosts its fuel efficiency and power output. 
Surplus exhaust gas not needed by the tur
bocharger is fed to two power turbines 
made by MAN of W.Germany to deliver 
more than one megawatt to the alternator 
shaft. The low pressure gas leaving the 
power turbines is then combined with the 
exhaust gas that has passed through the 
main engine turbocharger and delivered to 
a waste heat recovery steam boiler.
This boiler, designed and built by Aalborg 
of Denmark, supplies steam at two diffe
rent pressures. Both steam outlets are fed 
to a multistage mixed pressure steam tur
bine built by the Peter Brotherhood com
pany in the UK, which is connected via a 
speed reduction gearbox to the same shaft

as the power turbines’ gearbox but at the 
opposite end of the alternator.
The British turbine provides the main 
generating capacity of the energy-saving 
system and depending on steam flow and 
conditions it is capable of delivering up to 
60 per cent of the four megawatts max
imum total power output from the alter
nator.
Under some operating conditions, the 
electrical power derived from the energy- 
saving system will be greater than the on
board electrical power need. In this case, 
the surplus power is fed from the alter
nator to the generator/motor on the ship’s 
propeller shaft to provide extra propul
sion power.
All these operations together with the 
ship's main engine and auxiliary diesel 
generating sets are monitored and con
trolled by an energy management system 
designed and built by the fourth member 
of the consortium, Siemens of West Ger
many. A  spokesman for the Peter Brother
hood company commented: ’While the 
main engine speed is controlled by the 
ship's officers, having regard to weather 
conditions, schedules and the need for 
fuel-efficient operation, the energy man
agement system controls all other ele
ments of the system to ensure the most 
efficient use of fuel and therefore the most 
economic operation of the vessel.’ (LPS)

U K  p o w er fo r A tla n tic  record  
b reaker
The catamaran ferry Hoverspeed Great 
Britain, which has just completed a record- 
breaking crossing of the North Atlantic, 
was powered by British diesels that en
abled it to average 36.6 knots.
The advanced car-carrying craft, which will 
shortly be introduced to service between 
Portsmouth, southern England and Cher
bourg in France, to halve the present four- 
and-a-half hour crossing time, completed 
the 4,71 3 km Atlantic crossing in three 
days, seven hours and 54 minutes to clip 
two hours, 46 minutes off the 38-years-old 
’Blue riband’ record set by the liner United 
States. But unlike the liner, the catamaran 
carried no passengers on its record run. 
The Hoverspeed Great Britain, typical of a 
new breed of wave piercing ferries that 
are now starting to emerge from ship
yards, could have clipped a further three 
hours off the record but for the fact it en
countered rough weather in the Atlantic 
towards the end of its crossing.
A t 74-metre long, the craft is the largest 
vessel of its type yet to be constructed. It is 
fitted with four 16-cylinder Rushton 
medium speed diesel engines that each 
produce 5,000 horsepower at 750 revs/ 
min. These drive water-jet propulsion 
units that enable the catamaran to achieve 
speeds of more than 35 knots. 
Hoverspeed, a subsidiary of Sea Contain
ers, has ordered four of these vessels for
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VOOR SERVICE 
EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 

AAN BBC - TURBOCHARGERS 
DRAAIT U METEEN 010-4078885

ABB is marktleider op het gebied van turbochargers voor 
motoren met grotere vermogens.

Voor het onderhoud en de eventuele reparatie 
van BBC-turbochargers kunt u dan ook het best bij de leve
rancier zijn. Dan weet u zeker, dat alleen originele onderde
len worden gebruikt en dat de werkzaamheden worden 
uitgevoerd door getrainde specialisten.

ABB staat garant voor een goede en snelle 
service. 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Voor service en onderhoudswerkzaamheden 
kunt u dus altijd met ons bellen: 010 - 407 88 85, of faxen: 
010-421 20 07.

ASEA BROW N BOVERI

Asea Brown Boveri B.V. - Marten Meesweg 5 - 3068 AV Rotterdam 
Postbus 301 - 3000 AH Rotterdam - Teiex 21539 abb nl.

A » 1 1  A V I I

M.S. SKAGERN afm. 88.25 x 13.17 x 7.00 m, 
foto: Flying Focus 4250 tdw, bouwjaar 1990

Overdekte bouw van schepen voor zeevaart en binnen
vaart. Scheepswerf Bijlsma staat voor zekerheid in 
levertijd, degelijke afwerking en kwaliteit.

S c h e e p s w e rfprsïs, o fs ra ■iEM®
.i— ^

postbus 2 9003  ZG  W arten a  
te le fo o n  05105-2325  te le fax  05105 2242
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service on cross-channel routes between 
Britain and the European mainland. 
Hoverspeed Great Britain left Tasmania 
where it was built on 8 May and travelled 
via New Zealand and the Panama Canal to 
New York. The record Atlantic crossing 
was the final leg of its delivery voyage. In 
service between Portsmouth and Cher
bourg, it will carry up to 450 passengers 
and 84 cars. (LPS)

E nv iro n m en ta l concern
Two bulk carriers powered by MAN B& W  
6S50MC low-speed engines have been fit
ted with catalytic converters to reduce air 
pollution, while the refrigerent R22, which 
is less harmful to the ozone layer (The 
Motor Ship, February 1990), is in use on half 
the world’s shipping fleet.
MAN B& W  has teamed up with the Danish 
chemical engineering company Haider 
Topsoe (A/S) to design catalytic conver
ters - or so-called Selective Catalytic Re
duction (SCR) units - for the two ships. In 
specific cases, a reduction of 90-95 per 
cent in N O x is believed to be obtainable; 
this would allow any ship carrying an SCR 
to operate in waters governed by strict air 
emission controls.
The Norwegian company Unitor Ships 
Service claims to have developed a cost- 
effective conversion procedure, based on 
adapting existing refrigeration units.
Seven ships have recently been fitted with 
the refrigerant, including the 285 452 dwt 
VLCC  Al Saqr Al Arabi, but a high propor
tion of ships still use refrigeration systems 
working with R II/R I2 . The R22-based 
system reduces chlorofluorcarbon (CFC) 
output compared with RI I /R12.

(The Motorship, july 1990) 

Y V C  Bolnes B .V .
YVC  Bolnes B.V. - Rotterdam, has landed 
an important contract for the flooding 
damage repairs of the Dutch trailing suc
tion hopperdredger ’C O R O N A U T ’.
The 2-year-old hopperdredger is owned 
by the well-known Dutch dredging com
pany D. Blankevoort. The work to be car
ried out by YVC  Bolnes B.V. in general 
concerns the restoration of the total en- 
gineroom, after the vessel sustained hull 
damage resulting in the flooding of the en
gine- and steering gear room up to main 
deck level. Prior to salvage the vessel was 
beached.
The scope of work includes repair of the 
hull damages, renewal of three aux. diesel 
engines, complete overhaul of all 
generators, renewal of all electric motors 
and electric equipment, overhaul of all 
pumps and gear boxes and complete clean
ing and painting of the engine- and steering 
gear room.
Five months have been allocated for the 
work, bringing back the dredger to the 
original standard.

A t the end of this month the conversion of 
both barges for the Dutch dredging com
pany Ballast Nedam will be completed. 
The barges will be operational in the instal
lation of the Storebaelt bridge project in 
Denmark.
W ork includes: installation of moonpool, 
derrick, mooring systems and complete 
fitting out.

Motornieuws 
Motornews

Sulzer D iesel Ltd
Sulzer Diesel Ltd is the new name for the 
diesel engine company of Sulzer Brothers 
Ltd. The decision to change from MBS 
Diesel Engines Ltd to Sulzer Diesel Ltd 
arose in January after the Federal German 
government vetoed the proposed take
over of Sulzer’s diesel engine activities. 
Sulzer Brothers Ltd will adhere to its 
strategic intention of seeking a partner to 
participate in its diesel engine subsidiary. 
Sulzer Diesel Ltd is continuing diesel en
gine activities as before and maintaining 
the same high level of research and de
velopment.
Based in Winterthur, Switzerland, Sulzer 
Diesel Ltd has subsidiary companies in 
France, Great Britain, Hong Kong, Japan 
and the USA, with associated companies 
also in Cermany BRD and South Korea. 
The chairman is Peter Sulzer and the presi
dent and chief executive is Gerald Bally. In 
total there are some 850 employees and 
world-wide sales in 1989 were around 300 
million Swiss Francs. This, however, ex
cludes the sales of diesel engines by the 
Sulzer Diesel licensees in 19 countries 
around the world.

In the past year, the order intake for Sulzer 
Diesel increased in value by some 30%. At 
the same time, Sulzer diesel engines held 
on to their market share, with some 35% 
of the world market for low-speed marine 
diesel engines. W ith increased shipping ac
tivity, there has also been a substantial in
crease in spare parts sales. The power 
plant business continues to be successful. 
Sulzer Diesel has introduced a new low- 
speed engine type, the RTA84C, tailored 
for large containerships. The first engine 
was demonstrated on February 15, 1990, 
at the Aioi engine works of Diesel United 
in Japan. Al ready there are orders for 14 
RTA84C engines with six, eight, nine and 
ten cylinders and a total power capacity of 
6 15 OOObhp (452 OOOkW).
In the same month, the first Japanese-built 
Sulzer ZA40S-type medium-speed engine 
was demonstrated at the Sakamurajima 
works of Hitachi Zosen. The ZA40S has 
become the market leader for the propul

sion of new ferries and cruise ships building 
in Europe.

(Hansa, nr. 7/8-1990)

Product Info
N ieu w e  eisen n iveaum eters
Voor tankschepen die op Duitsland varen 
is een belangrijke wijziging op komst. Op I 
januari 1991 zal een nieuwe regelgeving 
van kracht worden voor het laden van 
vloeistoffen. Niveaumeters op tanks zullen 
dan moeten zijn voorzien van een extra 
alarm. De alarmering dient te zijn aange
bracht op het moment dat het certificaat 
vernieuwd moet worden.
Is het vulniveau 80%, dan schakelt het 
alarm de toevoerpomp automatisch uit. 
Ongewenst overlopen van tanks is voor
taan uitgesloten. Hiermee wil men berei
ken dat het milieu gespaard blijft.
Voor schepen die zijn uitgerust met een 
Maglink niveaumeter is er een simpele en

economische manier om aan de nieuwe ei
sen te voldoen. Rosemount Benelux heeft 
hiertoe een speciale ombouwset ontwik
keld. De alarmeringen worden gemon
teerd en de vervangen onderdelen wor
den door Rosemount teruggenomen, 
Voor informatie: Rosemount Benelux in 
Schiedam tel.: 010-437 31 22.

S tarten  van d raa is tro om m o to ren
Met de nieuwe elektronische motorstar- 
ters van Siemens is het mogelijk draai
stroommotoren soepel te laten aan- en 
uitlopen. Het hoge aanloopmoment bij het

SenW 57STE |A ARGA N G  N R  9



starten wordt begrensd en het opgeno
men vermogen tijdens bedrijf wordt geop
timaliseerd.
De elektronische motorstarter Sikostart 
3RW2 ontlast zowel het net als de motor 
zelf, waardoor de aandrijving langer mee

gaat en minder onderhoud vraagt. De mo- 
torstarters zijn geschikt voor motoren 
met vermogens tot 560 kW  bij 400 Volt en 
vermogens tot 950 kW  bij 690 Volt. Ze 
worden door een microprocessor ge
stuurd en kunnen ook allerlei bewakings- 
en besturingsfuncties overnemen. Door 
de modulaire opbouw kunnen de starters 
optimaal aan de gegeven aanloopvoor- 
waarde worden aangepast en kunnen het 
regel- en vermogensgedeelte ruimtelijk 
gescheiden van elkaar worden gemon
teerd.

M eten  en u itlijnen
Ingenieursbureau Derks. is per I januari 
1990 de importeur van de Fixtur Digilaser. 
Dit revolutionaire meetgereedschap is 
ontwikkeld door de Zweedse fabrikant 
Fixtur-Laser voor het verrichten van ge
compliceerde metingen over afstanden 
van meer dan 30 meter met een precisie 
tot 0,01 mm.
De Digilaser is daardoor te gebruiken voor 
onder andere:
- meten van rechtheid, vlakheid, haaks-

keid en evenwijdigheid van fundaties, ma- 
chinebedden en werktuigmachines, walsen 
en rollen;
- uitlijnen van lagerblokken en schroef
asinstallaties van schepen en grote jachten;
- centreren en positioneren van grote 
werkstukken op verspanende werktuigen;
- richten van frames, constructies en pro- 
duktielijnen. De Digilaser bestaat uit een 
laserzender, een detector en een digitaal 
uitleesapparaat. De zender zendt een vrij
wel absoluut rechte straal zichtbaar rood 
laserlicht uit. De detector ontvangt die en 
geeft de afwijking ten opzichte van het 
centrum door aan het uitleesapparaat. 
Hierop zijn de X- en Y-coördinaten in gro
te LCD-cijfers af te lezen. De Digilaser is 
voorzien van een RS 232-uitgang voor da- 
ta-communicatie met externe computers. 
Met de Digilaser kunnen bedrijven regel
matig hun eigen produktie snel en nauwge
zet controleren, waardoor ze beter vol
doen aan de steeds hogere kwaliteitseisen 
van opdrachtgevers.

Technische gegevens:
Resolutie: 0,01 (0,001 met een computer). 
Laser klasse: 2 resp. 3B (diode 670 nm en 
HeNe 632,8 nm), max. output 5 m W „ 
Licht modulatie: 5 kHz.
Meetafstand: van laser naar detector is 30 
m (met computer 60 m). Meetoppervlak 
van de detector: 20 x 20 mm.
Toelaatbare werkomstandigheden: rela
tieve vochtigheid 10-95%, temperatuur 
van -  10°C tot + 40°C.

Voor informatie:
Ingenieursbureau Derks, Adviesbureau 
voor machine uitlijnen en funderen, Rhy- 
nenburcherlaan 65, 2394 CS Hazerswou- 
de-Rijndijk, telefoon (06) 52701831, tele
fax (01714) 13597.

B likkenspoelm achine
Met het oog op het milieu worden er 
steeds meer machines ontwikkeld die afval 
geschikt maken voor recycling.
Een van de laatste ontwikkelingen op dit 
gebied is de blikkenspoelmachine. Kwa
men eerst de met verf en inkt vervuilde 
blikken als gewoon afval in het milieu te
recht? Dankzij het gebruik van de blikken
spoelmachine krijgt dit blikkenafval een 
geheel andere bestemming.
De verf of inkt worden samen met de

spoelverdunner afgevoerd voor recycling 
en de schone blikken die overblijven bren
gen zelfs weer geld op als oud metaal. 
Volgens berekeningen bespaart de Jep 
blikkenspoelmachine hierdoor op iedere 
200 kilo blikkenafval ca. f 150,-.
Dit maakt de aanschaf van zo’n blikken
spoelmachine niet alleen milieu-technisch, 
maar ook financieel interessant.
Een van de grote voordelen van de losse 
machine is z’n gunstige prijs. Deze komt 
neer op zo'n f 4000,-.
Bovendien neemt de machine genoegen 
met een gering vloerenoppervlak ( I m ). 
De blikkenspoelmachine is leverbaar in 2

versies: een met een enkele en een met 
een dubbele sproeikop. Op deze koppen 
rust het JEP  patent. Blikken tussen de I en 
25 liter worden hiermee perfect gerei
nigd.
De sterke motor zorgt naast de perfecte 
spoelresultaten voor een sterke dampaf- 
zuiging. Stankoverlast is gegarandeerd uit
gesloten. De machine is uitgerust met een 
automatische afslag en tijdinstelling, waar
door te lange sproeitijden worden voor
komen en onnodig energieverbruik wordt 
beperkt. Ook deze laatste punten zijn van 
belang voor een beter milieu.
De levertng van Jep machines geschiedt via 
de vakhandel. Voor meer informatie: JEP 
TOOLS, W eurt Holland, 08897-74737.

Rollager m e t snelheidsopnem er
De firma Timken heeft een conisch rolla
ger ontwikkeld met een integrale 'actieve' 
elektronische snelheidsopnemer. Het 
nieuwe systeem, de SENSOR-PAC™, 
heeft zeer kleine sensorcomponenten. 
Daarbij gaat het om een gesloten ontwerp 
dat volledige bescherming biedt tegen ex
terne beschadiging. Het heeft voorts een 
hoge corrosiebestendigheid.
Vergeleken met passieve sensorsystemen
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voor wieisnelheden bereikt volgens Tim- 
ken het ’actieve' elektronische sensor- en 
signaalverwerkingssysteem van de SEN- 
SO R-PAC™  een zeer hoge precisie bij la
gere rotatiesnelheden. Het 'meetbereik 
tot aan nul’ maakt het systeem volgens de 
producent vooral interessant voor koppel- 
metende tractie-controlesystemen die bij 
vierwielaandrijving worden gebruikt.
Bij deze eerste SENSO R-PAC™  toepas
sing wordt de sensor gemonteerd in de 
flens aan het lagerhuis. De sensor meet de 
rotatiesnelheid van een integraal meetwiel 
en produceert daarbij een elektrisch uit
gangssignaal dat proportioneel is aan de 
draaisnelheid. Het systeem is ontworpen 
voor toepassingen waarbij een vast lager
huis wordt gebruikt.
Ook een voordeel van het geïntegreerde 
ontwerp is dat het een betere controle 
mogelijk maakt van de kritische afstand 
tussen de vaste sensor het draaiende 
meetwiel ter verhoging van de signaalkwa- 
liteit.

A NEDERLANDSE VERENIGING 
J= VAN TECHNICI OP 
SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

V E R E N IG IN G S N IE U W S
door de

Algemeen Secretaris J. M. Veltman

V oorlop ig  p ro g ram m a van lezingen  
en evenem enten  in het seizoen 
1990/1991

M A K  dieselm otoren
Dipl. Ing. R. Hafner 
do I I okt Rotterdam

Excursie T an kd ean in g  A m s te rd a m
za 13 okt afd Amsterdam en Groningen

M oderne nav ig a tieapp ara tuu r
C. van Zouwen, Radio Holland 
do 20 sept Viissingen

O pen containerschepen
Nedlloyd
wo 14 nov TU  Delft 
datum n.t.b. Amsterdam

M a ritie m e  ontw ikke lingen  in 
N o o rd  N ederland
A. van der Hek 
di 6 nov Groningen

W erkschepen N IO Z
Ing.J.W.J. Mikx, MSC 
di I I dec Groningen 
wo 12 dec Amsterdam 
do I 3 dec Rotterdam

A fd Zeeland
Lezingen op do 18 okt, 15 nov en 20 dec 
Onderwerpen n.o.t.g.

Facilite iten  A lg em een  S ecre ta riaa t
Het Secretariaat van de NVTS op de Ma- 
thenesserlaan in Rotterdam heeft enkele 
faciliteiten die waarschijnlijk onvoldoende 
bekend zijn. Er wordt tenminste weinig of 
geen gebruik van gemaakt. Daarom wil ik 
deze eens een keer op een rijtje zetten. Bij 
ons zijn aanwezig:
Alle jaargangen van ’Het Schip’ van 1919 
toten met 1933.
Alle jaargangen van ’Schip en W e r f  van 
1934 tot heden.
Alle jaarboeken, jaarverslagen en ledenlijs
ten van de Vereniging van 1898 tot heden. 
Diverse verslagen van lezingen uit het be
gin van deze eeuw.

Recente jaarverslagen van diverse bedrij
ven en instellingen.

Over het algemeen de laatste jaargangen 
van de volgende tijdschriften:
Maritiem Gezien 
Twioscoop 
Het Marineblad 
Alle Hens 
TN O  Magazine 
Zeewezen 
NTT/De Zee 
IRO Journaal 
Lastechniek
Technisch Tijdschrift Gallois Genootschap
Navigation Ports Industries
World Fishing
Marine Engineers Review
Marin Report
Integraal TU  Delft
De Blauwe Wimpel
Skoda Review
Hansa
Holland Shipbuilding International
Binnenschiffahrt Nachrichten
Sudostroenie Shipbuilding {in het Russisch)
Marine Industry
Terra et Aqua
Thermisch Verzinken
Mededelingen voor de Gezagvoerder
Nautical Magazine
Ports and Dredging
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TECHNO FYSICA:
MEET, ANALYSEERT EN 
REKENT

TECHNO FYSICA

Techno Fysica B.V.
Industrieterrein "Dierenslein"
Zuideinde 80 2991 LK BARENDRECHT 
Postbus 351 2990 AJ BARENDRECHT 
Tel.: 01806-20211
Telefax: 01806-20705 TELEX: 28627 tf nl.

TECHNO DIAGNOSE
• motorkeuringen • specilikatiemelingen • trillings- er geluids- 
onderzoek • metingen voor toestandsafhankelijk onderhoud
• probleemonderzoek • onderzoek naar levensduurverlenging.

TECHNO MONITORING
• krachtmeetsystemen
• kraanlast meet- en bewakingssystemen
• Reveal • voortstuwingselficiency
• brandstofverbruik • torsie en vermogen
• stuwdruk en scheepssneltieid
• trillings- en torsietrillingsbewaking van 

roterende machines
• verhuur van meetapparatuur
• monitoring systemen voor konditie-afhankelijk onderhoud.

TECHNO SOFTWARE
•  systeem software t.b.v. permanente diagnostische- en meet- c.q. 

bewakingssystemen
•  interne analyse software
•  kliënt gerichte toepassingssoftware: •  bedrijfsplanning •  trendanalyse 

op meetgegevens •  ondarhoudsplanning •  automatisering
•  trillingsanalyse •  CAD-toepassing.

TECHNO METAALKUNDE
•  slijtage,
•  schade analyse,
•  corrosie,
•  breuk mechanica.

4 500 hp lug t 800 l»p kotter

j ^ j A l

6000 hp AH tuq.uippfy vessel

ltd van de conosJnp-groep

TILLE 
SCHEEPSBOUW B.V.
Bouwt vertrouwd
modern, flexibel en doelmatig binnen- en zeevaartschepen
overdekte bouw lengte tot 150 m. breedte tot 28 m.

TILLE
SCHEEPSBOUW B.V. Balkwar 10. Postbus 8 Telefoon: 05121-2300 

9288 ZG KOOTSTERTILLE Telefax: 05121-2395

A514



Offshore Visie 
De Sleeptros 
Sulzer Technical Review 
Seaway Review 
Literatuuroverzicht TD CK 
Energie Spectrum 
De Nederlandse Loods 
Veritas Forum(DnV)
Bulletin Technique Bureau Veritas 
iOOAl (Lloyds’)
Shell Venster 
Data Logger
GL Magazine (Germanische Lloyd)
Haven Amsterdam 
Port of Rotterdam.

W ij vinden het gezellig als er iemand komt 
oplopen.

Overseas A ffilia te  M em bership
The Institute of Marine Engineers biedt alle 
leden van de NVTS een ’Overseas Affiliate 
Membership’ aan. De bijdrage hiervoor is 
ƒ  80,- per jaar {dit bedrag kan jaarlijks wor
den bijgesteld). W at u ervoor krijgt, is het 
volgende:
The Marine Engineers Review’(Ship and 
Offshore); een maritiem technisch blad 
wat de leden op de hoogte houdt van de 
ontwikkelingen in de maritieme indus- 
trie.Qaarlijkse bijdrage voor niet leden is 
ongeveer ƒ  I 30,-).
The Bulletin’; een maandelijkse krant voor 
leden.

Andere voordelen zijn:
Ledenkorting op andere publicaties van 
het IMarE, inclusief conference proceed- 
ings en technische boekwerken.
Toegang tot conferenties georganiseerd 
door het IMarE voor een ledentarief. 
Lidmaatschap van de ’Marine Engineers 
Club’ in het ’Memorial Building’
Voor de gebruikelijke vergoedingen kunt 
u ook van andere diensten gebruik maken- 
.’Overseas Affiliate Members’ hebben 
geen stemrecht.
Indien U interesse heeft voor dit gecombi
neerde lidmaatschap, wilt u dan contact 
opnemen met het Algemeen Secretariaat 
op de Mathenesserlaan in Rotterdam (tel 
0 10 4361042). U  krijgt dan verdere bijzon
derheden en een aanmeldingsformulier 
toegestuurd.

V aka tu re b a n k
Het Algemeen Secretariaat wil gaarne die 
leden en begunstigers van dienst zijn die 
van baan willen veranderen, die een baan 
zoeken of die iemand zoeken voor een 
plaats in hun bedrijf. W ij stellen het ons zo 
voor dat bij ons de vraag en het aanbod 
samenkomen, waarbij de bedrijven die 
personeel zoeken zich bij ons op de hoog
te kunnen stellen van het aanbod. Aange
zien er op het secretariaat geen deskun
digheid op dit gebied aanwezig is, moeten 
we ons beperken tot de doorgeeffunctie 
waarbij we natuurlijk wel garant kunnen

staan voor iedere gewenste discretie. De 
aangeboden service moet zich beperken 
tot de leden van de hereniging; activiteiten 
buiten de Vereniging zijn niet toegestaan. 
W il een ieder die hiervoor interesse heeft 
dit kenbaar maken bij het Algemeen Se
cretariaat (0 10 4361042)?

Personalia
I r  C . Pannevis
Per I september 1990 heeft Ir C. Pannevis 
zijn dienstverband bij de Maatschappij voor 
Industriële Projecten N.V. beëindigd. Op 
dezelfde datum is hij benoemd als statutair 
directeur bij Alu Premetaal B.V. te Gen
nep, een dochtermaatschappij van Hoog
ovens.

Ing. P .A . Veenenbos
In verband met zijn benoeming tot Hoofd 
van de Afdeling Rijn-en Binnenvaart bij het 
Directoraat-Generaal Scheepvaart en Ma
ritieme Zaken per I augustus ! 990 zal de 
heer Veenenbos op dezelfde datum de 
Scheepsmetingsdienst verlaten. Hij zal 
worden opgevolgd door Ing. P.D. Lange- 
baerd.

In Memoriam
J. N o o rd eg raa f
Op 11 juli 1990 is te Haarlem overleden op 
62-jarige leeftijd de heer J. Noordegraaf, 
tot voor kort werkzaam als Radiotechni
cus bij Radio Holland NV te Amsterdam, 
maar meer algemeen bekend als maritiem 
auteur. De heer Noordegraaf was bijna 2 1 
jaar lid van onze vereniging.

j .  W iebenga
Op 81 -jarige leeftijd is te Egmond aan Zee 
op 31 juli 1990 overleden de heer J. 
Wiebenga, oud assistent bedrijfsleider bij 
de NDSM te Amsterdam. De heer 
Wiebenga was 40 jaar lid van onze vereni
ging-

P. Maas
Te Den Haag is op 19 juli 1990 overleden 
de heer P. Maas, oud Electrotechnisch In
specteur Koninklijke Paketvaart Mij. N.V. 
te Amsterdam. De heer Maas is 88 jaar oud 
geworden en was ruifti 22 jaar lid van onze 
vereniging

Ballotage
Voorgesteld  voor h e t 
G E W O O N  L ID M A A T S C H A P
A.G. ENGELS
Directeur Stellchem Trading BV 
Nicolaas Beetsstraat 1,3221 TR Helle- 
voetsluis
Voorgesteld door A.P. Wetzel 
Afdeling Rotterdam

IR J.W . KO EM AN
Hoofd Havenplanning, Gemeentelijk Ha
venbedrijf Rotterdam 
Jan van Ghestellaan 14, 3054 CH Rot
terdam
Voorgesteld door Prof. Ir S. Hengst 
Afdeling Rotterdam

ING. P.C.M. LU Y C K X
Begroter, Marketing en verkoop Scheeps-
nieuwbouw. KMS
Mendelssohnlaan 31, 4384 MP, Vlissingen 
Voorgesteld door tr J.W . de Nijs 
Afdeling Zeeland

ING.J. H. VAN  OS
Project Engineer T& W , Damen Shipyards 
Weegbree 4, 3401 KA, IJsselstein 
Voorgesteld door Ir B.J. ter Riet 
Afdeling Rotterdam

M. VAN  SCHA ICK
Onderdirecteur, Machinefabriek Van Zet
ten B.V.
Gordelweg 202A, 3838 GK Rotterdam 
Voorgesteld door Ir W . Verhage 
Afdeling Rotterdam

B. VAN  VELZEN  
Projectleider, AFAK Holland B.V.
Pollux 57,2221 MJ, Katwijk aan Zee 
Voorgesteld door Ing. H.D. van der W erf 
Afdeling Amsterdam

Gepasseerd voor het 
G E W O O N  L ID M A A T S C H A P
R.A. Grootendorst 
Afdeling Rotterdam

P.J.H.B. Kunst 
Afdeling Rotterdam

P. Oppe
Afdeling Amsterdam

Uit het archief
In de Naamlijst van de Leden van de Ver
eniging van Werktuigkundigen ter Koop
vaardij van januari 1899:

A R T . t  m H ET  H UISH O U D ELIJK  REG LEM ENT

leder lid ia gehouden bij verandering van adraa. rang of 

werkkring, hiervan aangifte te doen bij den I*'*" Secretarie

I Nw '

Dit geldt nu nog steeds!
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SELF POWERED TANK CONTENTS GAUGES
•  LOCAL OR REMOTE INDICATION 

UP TO 100m. DISTANCE

•  SIMPLE TO INSTALL

•  NO POWER REQUIRED

•  MARINE AND INDUSTRIAL

•  CHEMICALS, OILS AND WATER

•  TEMPERATURES UP TO 2 0 0 ° C

•  COMPLETELY SAFE IN HAZARDOUS AREAS

•  SENSORS FOR INTERNAL AND EXTERNAL  
TANK MOUNTING

•  STAINLESS STEEL WEATHERPROOF 
INDICATORS

•  DIALS INDIVIDUALLY MARKED IN ANY 
REQUIRED LEVEL OR VOLUME UNIT EVEN 
FOR NON-LINEAR TANKS

Telefoon: 01620-57393 Fax: 01620-59920

Lijst van adverteerders
Alva Laval Industries BV 1-omslag Mulder Motoren pag. 488
Asea Brown Boveri pag. 510 Nevesbu 3-omslag
Benes Machinefabriek BV pag. 475 Pols Betimm eringen pag. 506
Brand BV, P.J. pag. 424 Recon Techn. Installaties 2-omslag
Buitendijk Groep pag. 475 SAJF Nederland BV 4-omslag
Bijlsma BV, Scheepsw erf pag. 510 Techno Fysica BV pag. 514
Digaco BV pag. 458 Techn.lTniversiteit Delft pag. 496
Hadim Benelux BV pag. 516 Tille Scheepsbouw BV pag. 514
I.H.C. pag. 500 Llittenbogaart BV pag. 514
ISAC International BV pag. 504 Unitor Ships Service BV pag. 488
Landre Aandrijftechn. BV pag. 501 Vogelenzang de Jong BV pag. 488
Lips BV pag. 506 Weir BV pag. 488
Lubbe Bakker BV pag. 436 Weka Krimpen BV pag. 488
Maas Lastechniek BV pag. 424 Wolfard Werktuigbouw pag. 491
Marine Service Noord pag. 476 Wyt Uitgevers pag. 504
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andAdvanced design engineer/

Technological developments 

Industrial automation 

System integration and automation 

* Logistic support, transfer of technology

Nederlandse Verenigde Scheepsbouw Bureaus 
P.O. Box 16350,2500 BJ The Hague 
Phone: (+  3170) 3497979. Telex 31640 genuf nl. 
Fax: ( + 3170) 3854460

COST-EFFECTIVE SOLUTIONS FOR YOUR REQUIREMENTS



Stelling van SAF:

Hoe geavanceerder de technologie, 
hoe eenvoudiger de toepassing.

/.CC =[[(c.ö/e) dT.jc.ö/p) dTJ + (h.ö/p)m

Echte vooruitgang kenmerkt zich door het 
samengaan van gebruiksgemak en optimale 
technologie. Het bewijs van deze stelling leve
ren de SAFMIG 475 TR (voor handlassen) en 
de STARMATIC 350 TRA (voor geautomati
seerde en gemechaniseerde toepassing):
- Perfect pulserend lassen dank zij het gea
vanceerde SAF-systeem.
- Het Synergische MIG-systeem van SAF is 
buitengewoon eenvoudig in het gebruik.

Dit systeem heeft alle voordelen van het 
vanouds bekende MIG-procédé:
- Hoogkwalitatieve, schoon afgewerkte las
sen op staal, roestvrij staal en lichte legeringen.
- Spatvrij lassen, waardoor slijpen nagenoeg 
overbodig wordt.

Dit zijn in het kort de voordelen van de 
SAFMIG 475 TR en STARMATIC 350 TRA lasin- 
stallaties. Uw SAF-dealer zal u graag met raad 
en daad terzijde staan.
Wanneer gebruiksgemak en geavanceerde 
technologie bovenaan uw verlanglijstje staan, 
dan is uw keus duidelijk: het SYNERGISCH 
MIG-SYSTEEM van SAF.

SAF Nederland B V. - Postbus 6902,4802 HX BREDA - Tel.: 076-410080 - Telex : 74343 - Fax : 076-415896.

MIG SYNERGISCH LASSEN: HET SAF-TIJDPERK


