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Taal- en scheepvaartrariteiten

N'ormen en waarden fopen terug, vin
den vooral de ouderen onder ons. We
kunnen daar evenwel niets aan doen.
Immers, "de normen verwaarlozen
steeds meer". Die zin vond de Vlaamse
taalexpert Joop van der Horst in een
studentenscriptie. Verwaarlozen zou
dus een proces zijn dat gewoon door
gaat en waar je nauwelijks invloed op
kunt uitoefenen. Volgens Van der Horst
mag je dat veranderde gebruik van het
woord verwaarlozen niet beschouwen
als een verlies van taalnormen. De taal
leeft en zal steeds veranderen. Over en
kele jaren kan men het normaal vinden
te zeggen: "Maritieme Markt verwaar
loost door meer over taal dan over de
markt te vertellen". Over de maritieme
markt is evenwel niet veel leuks te
schrijven. De wereldeconomie loopt
nog steeds terug; de vrachtindices voor
droge lading blijven op een bedroe
vend laag niveau; de meeste reders
melden teruglopende resultaten, de
eersten gaan zelfs al over de kop. Ver
der schreeuwen de Europese werven
moord en brand over de agressieve Koreanen. Het Amerikaanse moederbe
drijf CSX kan geen koper voor het ge
renommeerde Sea-Land vinden.

we spellingregels voor de tussen-n nauwelijks van de grond
kwamen, althans bij zulke woor
den als vlaggeschip. Helaas ko
men er meer en meer tekstver
werkingsprogramma's met een
vernieuwde spellingcorrector,
zodat je steeds vaker vlaggen
schip, vlaggenstok, fokkenmast,
enz. tegenkomt. Bij vlaggen
schip denk ik aan een schip ver
sierd met vele vlaggen, niet aan
een schip dat trots vlagt met de
admiraalsvlag. Fokkenmast as
socieer ik met een mast op een
fokkerij, niet met de mast die
het fokkezeil voert. De vlaggestok op een schip lijkt mij be
stemd te zijn voor de nationale
vlag en niet om er een stelletje
willekeurige vlaggen aan op te
hangen. Daarom heb ik maar
besloten de nieuwe spellingnormen te verwaarlozen en ge
woon klassebureau (voor de
classificatie), koggerepiica, vlaggeschip,
vlaggebrief, enz. te blijven schrijven.
Dus alsjeblieft geen boze ingezonden
stukken, omdat ik vlaggeschip prefereer
boven vlaggenschip. Het spaart mij ook
een speurtocht naar het meervoud van
het zeil de 'blinde' om te weten of de
VOC-replica 'Batavia' een blindesteng
of blindensteng heeft. Het blijft ge
woon blindesteng. Evenmin hoef ik mij
af te vragen waarom het volgens de
nieuwe regels Princesselaan zou moe

ten zijn naast prinsenvlag en geleerdenwijk. Het is evenzo onnodig mij te ver
diepen in de vraag waarom Armawa de
onlangs door Frisian Shipyard Welgele
gen opgeleverde Conofeeder 'Heerebrug' heeft genoemd - eerder kreeg de
rederij reeds de 'Heereplein'- in plaats
van Herenbrug en Herenplein.
De rare wereld van de scheepsbouw
Gelukkig is het in de maritieme wereld
niet overal kommer en kwel. De werven
van IHC Caland hebben voor 350 mil
joen gulden aan orders opgepikt. Enke
le noordelijke werven boekten even
eens nieuwe orders, terwijl het in de
eerste maanden van het jaar meestal
een slappe tijd is voor de orderverwerving. Maar er zijn ook werven die or
ders verloren zagen gaan aan de bui
tenlandse concurrentie. Onder druk
van de lage Koreaanse prijzen zijn vele
regeringen bereid hun werven een ex
tra steuntje in de rug te geven. Nog on
langs verhoogde Noorwegen de ordersteun van 7% naar 9% . Daarom
verlangen de Nederlandse werven nu
ook meer steun. Weliswaar blijven zij
voorstander van een algehele af
schaffing van werfsubsidies, maar dan
moet er wel een vergelijk komen met
landen als Zuid-Korea en China over
nieuwe concurrentienormen, waaron
der regels voor capaciteitsbeperking.
Ook moeten er afspraken komen in
hoeverre belangrijke exportindustrieën
als de scheepsbouw in Korea indirecte,

Chinese niche marketing

Het is dus leuker over de rariteiten van
onze taal te schrijven. Zo was ik - en
vermoedelijk vele maritieme belangstel
lenden met mij - verheugd dat de nieu
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door het IMF gegenereerde steun kun
nen ontvangen. Die steun heeft wel tot
gevolg dat de waarde van de won ten
opzichte van de dollar de laatste tijd
aanzienlijk is verbeterd. Dat kan weer
onplezierige gevolgen hebben voor de
Koreaanse werven die lage prijzen no
teerden toen de won weinig waard
was. De Europese werven vrezen onge
twijfeld terecht dat de Koreaanse over
heid dan met nieuwe maatregelen zal
komen om de werven te helpen overle
ven.
China gaat nu ook VLCC's bouwen, ter
wijl alle experts verwachten dat over
twee of drie jaar de bouw van grote
tankers aanzienlijk zal teruglopen. Het
grootste deel van de VLCC-vloot uit de
jaren zeventig zal dan immers vervan
gen zijn. De mondiale scheepsbouw
blijft dus een rare wereld. Dit te meer,
daar er steeds meer rapporten komen
die een verslechtering van de tankermarkt voorspellen. Er is 43,8 mln dwt
aan tankers in bestelling, waarvan 36,7
mln voor oplevering in 1999 en 2000.
Dat is 13,6% van de wereldvloot, terwijl
het International Energy Agency een
vervoerstoename van slechts 1,4% in
1999 verwacht. Er moet dus heel wat
tonnage naar de sloper gaan. Zelfs als
de sloop in 1999 en 2000 op het hoge
niveau van 1998 blijft (ruim 8 mln
dwt), zal de vlootgroei nog altijd circa
6% bedragen. Ondertussen hebben
twee Scandinavische reders met oude,
goed onderhouden VLCC's aangekondigd deze tot hun dertigste jaar in de
vaart te zullen houden. Daarbij heeft
Mosvold gekozen voor extra ballasttanks in de zijden en Concordia voor
'hydrostatic bafance loading'. Mosvold
stelt met een timecharter-equivalent
van $14/15.000 per dag glad te kun
nen lopen, terwijl het huidige niveau
rond de $20.000 ligt voor deze oude
schepen.
A P flll 1999 SCHIPftWERFctoZEE

Opstekers voor Nederland
Ondanks dalende containervrachten
op de Noord-Atlantic kon Atlantic Con
tainer Line (ACL) in 1998 toch een be
ter resultaat boeken. Dat kwam door
een groeiend aanbod van auto's en an
dere RoRo-lading tegen aantrekkelijke
tarieven. ACL moet in Zweden zelfs
winstbelasting betalen. Daarom over
weegt het bedrijf nu de zetel over te
brengen naar Nederland. Dat zou een
fraaie opsteker zijn voor ons succesvolle
schee pvaartbeleid.
Een ander succes voor Nederland is de
aanstelling van een Nederlander in een
hoge positie in Brussel. Willem de Ruiter
volgt namelijk Roberto Salvarani op als
hoofd van de Maritime Safety Unit van
de Europese Commissie. Een schone
taak ligt voor hem in het verschiet. Mis
schien kan hij ook aandacht geven aan
de nieuwe ontwikkeling in Engeland
ten aanzien van aansprakelijkheid bij
olieverontreiniging. In een rechtszaak,
aangespannen door het Environment
Agency tegen de haven van Milford Ha
ven, is namelijk een veroordeling ge
volgd voor de olielozing bij de ramp
met de 'Sea Empress' op grond van de
Water Resources Act 1991. Deze wet
legt praktisch onbeperkte aansprakelijk
bij de eigenaar van een terrein in geval
van verontreiniging, zelfs als die ont
staan is buiten zijn schuld. Die wet kon
toegepast worden, omdat de Engelse
Law Lords hadden beslist dat een gara
gehouder in Wales onbeperkt aanspra
kelijk was voor de ernstige milieuschade
die was ontstaan doordat vandalen ge
durende de nacht de kraan van een
tank met afgewerkte olie hadden open
gedraaid. Nu kan Milford Haven wel
licht nog leven met de opgelegde boe
te, maar de veroordeling opent de weg
voor andere benadeelden om schade
vergoeding te eisen van de haven. De
wet zou overigens ook van toepassing
zijn, al was dat uiteraard niet de bedoe
ling van de wetgevers, op de eigenaar
van een schip wanneer verontreiniging
ontstaat in de Engelse kustwateren
door bijv. een fout van een beman
ningslid. Tegen zo'n verregaande, een
zijdige herziening van de wetgeving
ten aanzien van maritieme ongevallen,
zou de Europese Commissie dienen op
te treden. Protesten van reders, ber
gers, terminals, havens en verzekerings
bedrijven zullen er ongetwijfeld komen,
maar krachtige actie van Europese re
geringen zal eveneens nodig zijn. De
milieulobby zal immers zijn uiterste best
doen de behaalde overwinning te con
solideren met als argument dat ook de
VS met OPA praktisch onbeperkte ver
antwoordelijkheid voor olieverontreini
ging heeft ingevoerd.

De rare wereld van de containervaart
Wel zijn er thans optimistische
geluiden dat het surplus in de
containervaart vanaf tweede
helft 1999 langzaam kan af
nemen. Clarkson noteerde
in februari voor het eerst
sinds twee jaar een geringe
stijging van de charterhuur voor een container
schip van 1700 teu, na
melijk van $6000 tot
$6100 per dag. Nu maakt één zwaluw
nog geen zomer, maar volgens Clarks
on zal de vlootgroei, gemeten in teu,
dit jaar slechts 6,6% bedragen na een
piek van 16,6% in 1997. De groei bij
het ladingvervoer lag rond de 10% in
de afgelopen jaren. Ondanks het nog
bestaande surplus aan schepen klagen
de afschepers over een tekort aan con
tainers in Oost-Azië. Dat is een gevolg
van de ongebalanceerdheid bij het ver
voer. Bij het huidige vrachtniveau loont
het niet nog meer lege containers er
heen te sturen. )e vraagt je dan wel af
waarom de reders de vrachten vanaf
Oost-Azië niet veel meer verhoogd
hebben. Zouden de conferences nog
steeds oude normen als 'stabiele' tarie
ven nastreven? De afschepers roepen
evenwel om het hardst dat zij een vrije
scheepvaartmarkt willen om zo tegen
de laagste prijs te kunnen verschepen.
Dat zou moeten betekenen dat de re
ders ook van een marktsituatie als in
Oost-Azië moeten kunnen profiteren
door de vrachten daarvandaan zo hoog
mogelijk op te schroeven. Volgens SeaLand is dat in Japan onmogelijk omdat
de Japanse lijnen het als een sociale ver
plichting zouden voelen de tarieven
niet te veel te verhogen. Sea-Land pre
fereert derhalve minder slots voor Ja
panse lading aan te bieden, omdat de
schepen toch gevuld kunnen worden
in andere Oost-Aziatische landen waar
de haven- en stuwadoorskosten aan
merkelijk lager zijn. Met de mogelijk
heid van 'independent action' - tot dus
verre alleen gebruikt door de lijnen om
lagere vrachten aan te bieden - zou het
toch mogelijk moeten zijn voor SeaLand en andere lijnen extra schepen in
te zetten voor Japanse lading, indien de
afschepers bereid zijn daarvoor extra te
betalen. Die extra schepen kunnen zij
bovendien tegen een lage huur opne
men.
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Offshore projects recently carried out: • basic eng. of turret mooring system incl. turret and turret integr. for the convers. of a VLCC

• construction drawings and strength calculations of the turret integr. for 5 separate VLCC conversions • basis eng. structural and marine
eng. support for new built FPSO • 2 basic eng. conversions VLCC into FPSO • functional tender specifications for accommodation blocks
• fatigue asessment VLCC s • det. eng. separator module for a FPSO
• det. eng. CALM buoy and PLEM • proj. man. swivel stack production
• stability and damage stab, calculations for various projects
’ various consultancy projects and surveys.
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Opdrachten

IHC krijgt opdrachten van HAM
en uit Midden Oosten

Wijnne & Barends' bestelt nog
twee schepen bij Niestem Sander
Vorig jaar bestelde Wijnne & Barends'
Cargadoors- en Agentuurkantoren in
Delfzijl bij Niestem Sander twee 5400
tdw 'High Cubic' vrachtschepen, met
een optie voor nog twee schepen
{SWZ 9-98, blz. S). De optie is nu om
gezet in een opdracht. De schepen
worden gebouwd onder bouwnummers 906 en 907 en moeten worden
opgeleverd in het laatste kwartaal van
2000 resp. het eerste kwartaal van
2001.

De Biesbosch boekt opdracht uit
Zweden
De Biesbosch Dordrecht gaat voor een
Zweedse opdrachtgever een tank
schip bouwen voor het vervoer van
olie, asfalt en chemicaliën IMOII.
De afmetingen van het schip, bouwnummer895, worden:
Lengte o.a.
114,00 m.
Lengte l.l.
108,30 m.
Breedte mal
16,45 m.
Holte
9,85 m.
Ontwerpdiepgang
6,00 m.
Draagvermogen
5400 t.
Scantlingdiepgang
6,70 m.
Draagvermogen
6440 t.
Het schip krijgt acht ladingtanks, ge
groepeerd in twee blokken van 2 x 2
tanks. Deze blokken staan vrij van de
scheepsconstructie, worden geïso
leerd voor een ladingtemperatuur van
250°C en rusten op speciale isoleren
de ondersteuningen. De ladingtankinhoud is 5700 m3. Tussen beide tankblokken bevindt zich een pompkamer
met twee hydraulisch aangedreven ladingpompen.
Een Wartsila dieselmotor, type 6L38B
van 4200 kW drijft de verstelbare
schroef aan. In het voorschip wordt
een intrekbare en 360° draaibare
boegschroef geïnstalleerd, die tevens
als noodvoortstuwer fungeert.
Bureau Veritas zal het schip klasseren,
met ijsklasse IA . In verband met het
vaargebied is het ontwerp gebaseerd
op buitentemperaturen van -30°C tot
+35°C. De accommodatie wordt inge
richt voor 13 personen.
De oplevering is gepland voor het
voorjaar van 2000.
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IHC Holland gaat op de werf in Kin
derdijk voor HAM, bagger- en water
bouwkundige werken, een 4400 m3
metende sleephopperzuiger bouwen,
die de naam HAM 317 krijgt. Het
schip is een verdere ontwikkeling van
de HAM 312 (SWZ 6-97, blz. 6), die
op zijn beurt een verbeterde versie van
de HAM 311 was (SWZ 9-94, blz.
411). Evenals bij de eerdere schepen
ligt de pompkamer direct voor de ma
chinekamer.
Het schip, bouwnummer CO 1221,
krijgt de volgende afmetingen:
Lengte o.a.
95,50 m.
Lengte 1.1.
84,95 m.
Breedte mal
18,40 m.
Holte
8,60 m.
Diepgang
7,12 m.
Draagvermogen
6780 t.
De HAM 317 wordt uitgerust met een
enkele zuigbuis, meteen diameter van
900 mm en geschikt voor een baggerdiepte van 32 m.
Het totaal geïnstalleerde vermogen is
6000 kW. Hiervan is 3600 kW beschik
baar voor de voortstuwing, goed voor
een beladen snelheid van 12,3 kn. De
baggerpomp neemt 1800 kW op bij
het baggeren en 3400 kW bij het per
sen naar de wal. Voor jetten is het ver
mogen 1225 kW. Verder wordt een
450 kW boegthruster geïnstalleerd.
Bureau Veritas zal het schip klasseren.
De bouw van de HAM 317 vergt een
investering van 50 miljoen gulden. De
oplevering is gepland voor het voor
jaar van 2000.
Voor een opdrachtgever in Abu Dhabi
(Verenigde Arabische Emiraten) gaat
IHC Holland in Sliedrecht een snijkopzuiger bouwen, die de naam Al Mirfa
krijgt. Het totaal geïnstalleerd vermo
gen wordt 10.500 kW.
De afmetingen van het vaartuig,
bouwnummer CO 2335, zijn:
Lengte o.a.
97,00 m.
Lengte ponton
78,40 m.
Breedte ponton
19,60 m.
Holte
4,90 m.
Diepgang
3,55 m.
Baggerdiepte
4,5 tot 20 m.
De cutter wordt aangedreven door
een elektromotor van 1500 kW, die
samen met de tandwielkast op de lad
der is geplaatst.

M A R I T I E M

De baggerinstallatie bestaat uit een
elektrisch aangedreven onderwaterpomp (1500 kW) en een diesel-direct
aangedreven binnenboordpomp van
4880 kW. De zuigleiding heeft een
diameter van 800 m, de persleiding
van 750 mm.
De dieselmotor die de baggerpomp
aandrijft, is een Wartsila NSD, type
9L38. Eenzelfde motor is voor voeding
van het elektrisch net geïnstalleerd,
maar dan afgesteld op 4970 kW,
Daarnaast is nog een 500 kW hulpset
voorzien.
De verdere installatie omvat een paalwagen met een slag van 6,3 m, een
ankerboominstallatie en een rijdende
dekkraan.
Bureau Veritas zal het vaartuig klasse
ren. De oplevering van de zuiger is ge
pland voor eind 2000.

Hakvoort boekt opdracht voor
luxe jacht
Hakvoort in Monnickendam heeft uit
Zwitserland opdracht gekregen voor
de bouw van een motorjacht met de
volgende afmetingen:
Lengte o.a.
40,00 m.
Lengte 1.1.
35,80 m.
Breedte mal
8,50 m.
Holte
4,90 m.
Diepgang
2,50 m.
Twee Caterpillar motoren, type 3412,
elk 537 kW bij 1800 tpm, zullen het
schip een kruissnelheid van 12,5 kn
geven.
Lloyd's Register zal het schip, bouw
nummer 230, klasseren. De opleve
ring moet in het laatste kwartaal van
2000 plaatsvinden.

Een Skania dieselmotor, type DS9, van
189 kW bij 1900 tpm, geeft het schip
een snelheid van circa 18 km/h.
Bureau Veritas houdt toezicht op de
bouw van het casco.
De oplevering moet in het vierde
kwartaal van dit jaar plaatsvinden.

Delta Shipyard boekt mooring
launch voor Wijsmuller
IHC Delta Shipyard in Sliedrecht heeft
van Wijsmuller opdracht gekregen
voor de bouw van een mooring laun
ch. Deze is bestemd voor het terminal
project in Oman (SWZ 1-99, blz. 6) en
is gelijk aan de launches die de werf
eerder voor Wijsmuller bouwde ten
behoeve van de terminal in Qatar
(SWZ 10-96, blz 6, en SWZ 12-96, blz
10). De vaartuigen zijn 13,25 m lang
(1.1.) en zijn uitgerust met twee moto
ren van elk 142 kW. De nieuwe launch
draagt bouwnummer 971 en moet
komend najaar worden opgeleverd.

Kielleggingen
Jan van Gent
Bij Damen Shipyards Gorinchem Is op
11 februari de kiel gelegd voor het
zeegaande patrouillevaartuig jan van
Gent, bestemd voor de Douane post
Vlissingen. Daar gaat het schip de 40
jaar oude Dolfijn vervangen.

De Hoop Schiedam bouwt voor VT
Scheepswerf De Hoop Schiedam heeft
van VT in Rotterdam opdracht gekre
gen voor een schip, bouwnummer
196, dat speciaal voor de distributie
van smeeroliën zal worden ingezet.
De afmetingen worden:
Lengte o.a.
34,85 m.
Lengte l.l.
33,40 m.
Breedte mal
5,50 m.
Holte
2,10 m.
Diepgang
2,00 m.
Laadvermogen
220 t.
Het schip krijgt 14 ladingtanks van vier
verschillende groottes en met een to
tale inhoud van 220 m3.

De jan van Gent is van het type Stan
Patrol 2400, wordt geheel van alumi
nium gebouwd en heeft als afmetin
gen: L o.a. x B o.a. x H ■23,75 x 5,55
x 2,90 m en diepgang achter 1,60 m.
Voor de voortstuwing worden twee
MAN dieselmotoren, type D2842 LE
408, geïnstalleerd, met elk een vermo
gen van 735 kW bij 2100 tpm. Zij ge
ven het schip een snelheid van ruim
20 kn (de Dolfijn loopt maximaal 11
kn).
Veel aandacht is besteed aan voorzie
ningen die het werken aan boord effi
ciënt en mensvriendelijk maken. Dit
betreft o.a. de geluidniveaus, de ergo
nomische opstelling van de werkplek
ken, verwarmde stuurhuisramen, dek
en railingverwarming om veilig over
stappen bij ijsvorming mogelijk te ma
ken en uitgebreide navigatie- en communicatie-apparatuur met een elek
tronisch kaartsysteem.
Naar verwachting zal de Jan van Gent
komend najaar in de vaart komen.
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Fast Ferries en Waterbussen
kW, beide bij 1000 tpm. De geladen
snelheid is 12kn.
Elektrisch vermogen wordt geleverd
door een Caterpillar hulpset, type
3408 DI-TA, 280 kW bij 1500 tpm, en
een Caterpillar noodset, type 3306 DlT, 120 kW bij 1500 tpm.
De zuiger is uitgerust met een zuigbuis
met een diameter van 900 mm, ge
schikt voor een baggerdiepte van 30

Nog dit jaar zullen twee Fast Ferries en
vier Waterbussen in dienst worden ge
steld. Onder het motto 'Nieuwe we
gen over water' zullen zij verbindingen
in het Drechtoevergebied en naar Rot
terdam onderhouden en een bijdrage
leveren aan de filebestrijding rondom
en de bereikbaarheid van het betrok
ken gebied. Met de bouw is inmiddels
een begin gemaakt.
High Speed Ferry B V. in Dordrecht
heeft bij NQEA in het Australische
Caim twee Fast Ferries besteld voor
een halfuurdienst op het traject Dordrecht-Ridderkerk-Rotterdam.
De
schepen zijn van het type River Runner
200, catamarans met een lengte o.a.
van 35,80 m, een breedte van 8,20 m
en een diepgang van 1,30. Zij bieden
leder plaats aan 150 passagiers en 20
fietsen.
Voor de voortstuwing worden twee
Deutz dieselmotoren geïnstalleerd, ty
pe MWM 616, met een vermogen
van 1066 kW (= 90% m.c.r.). Zij drij
ven vaste, vijfbladige bronzen schroe
ven aan. De snelheid zal ongeveer 55
km/h zijn.
High Speed Ferry B.V. is een samen
werkingsverband van Rederij Doeksen
op Terschelling, Heymen Shipping
Company uit Arnhem, ZWN en Stads
vervoer Dordrecht.
Waterbus B.V. in Dordrecht heeft bij
Damen Shipyards in Gorinchem vier
Waterbussen besteld voor de trajecten
Dordrecht-Zwljndrecht-Papendrecht
(kwartierdienst) en Dordrecht- Sliedrecht-Hendrik Ido Ambacht-Alblasserdam (halfuurdienst). Deze schepen
zijn van het type River Runner 150,
eveneens catamarans, met een lengte
o.a. van 30,50 m, een breedte van
7,00 m en een diepgang achter van
1,32 m. Zij bieden ieder plaats aan
120 passagiers en ruim 60 fietsen. De
bouw van de aluminium casco's is
door Damen uitbesteed aan Bayards
Aluminium Constructie B.V. in NieuwLekkerland,
Voor de voortstuwing worden twee
Caterpillar dieselmotoren geïnstal
leerd, type 3196B DI-TA Elec, van 365
kW elk. Ook deze schepen krijgen vijf
bladige schroeven. De snelheid zal on
geveer 35 km/h zijn,
Waterbus B.V. is een samenwerkings
verband van ZWN en Stadsvervoer
Dordrecht.
Bij het ontwerp van beide schepen is
gelet op een laag brandstofverbruik en
op lage hekgolven (ïow wash'). De in
deling is aangepast voor snel in- en
ontschepen van de passagiers (al dan
niet met fiets aan de hand).
Voor het gehele project werken de
beide B.V.'s nauw samen met de Pro
vincie Zuid Holland (die het initiatief
nam), het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat en de betrokken gemeen
ten.
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m.

Voor de voortstuwing zorgen twee
MAN dieselmotoren, elk 3800 kW bij
600 tpm. De beladen snelheid is 13
kn.
De zuiger wordt uitgerust met twee
zuigbuizen, met een diameter van
800 mm en geschikt voor een baggerdiepte van 25 m. De baggerpompen
worden aangedreven door de hoofd
motoren.
Voor het dumpen van de lading is het
schip van kegelkleppen voorzien.
Er zijn twee boegthaisters van elk 650
kW geïnstalleerd.
Het schip wordt geklasseerd door
Lloyd's Register en het Indian Register
of Ships.
De oplevering is voor deze maand ge
pland.

De baggerpomp wordt tijdens het
sleepzuigen aangedreven door een
derde Deutz motor, gelijk aan de
voortstuwingsmotoren en afgesteld
op 1635 kW bij 1000 tpm. Tijdens het
walpersen wordt de baggerpomp
aangedreven door de SB-voortstuwingsmotor en de baggerpompmotor geza melijk.
De IHC hoogrendement jetpomp, ty
pe HRMD 111-21-55, neemt een ver
mogen van 1200 kW bij 658 tpm op
en heeft een capaciteit van 1,15 m5/s
bij 8,6 bar.
Lossen van de lading gebeurt via 6 x 1
dooskleppen in de bodem of over het
voorschip via een walpersleiding met
een diameter van 750 mm.
Er is een boegthruster van 375 kW
geïnstalleerd.
De accommodatie is ingericht voor 17
personen.
Het schip is geklasseerd door Bureau
Veritas, met de notatie I 3/3 E * Hop
per Dredger (Deep Sea) AUT-MS.

Stella Polaris

Oued Mencha I en II

Bij Schelde Scheepsnieuwbouw in Vlissingen Oost heeft op 20 februari de
8000 tdw bitumentanker Stella Pola
ris, bouwnummer 389, het bouwdok
verlaten. Het schip wordt gebouwd
voor Theodora Tankers (Pakhoed). Na
de oplevering, die voor deze maand is
gepland, hopen wij een beschrijving
van het schip te publiceren. Voor en
kele voorlopige gegevens, zie SWZ 498, biz. 5.

In januari leverde Damen Shipyards in
Gorinchem de Oued Mencha I en II,
bouwnummers 5820 en 5830, op aan
de Enterprise Portuaire de Djen-Djen
in Algerije. De scheepjes zijn bestemd
voor afmeerwerkzaamheden e.d. Zij
zijn van het type Mini Cat 803, met als
afmetingen: L o.a. x B o.a. x H = 8,40 x
3,10 x 1,50 m, een diepgang achter
van 1,30 en een waterverplaatsing van
6 1.

Witerbu!

Zijaanzichten van de Fast Ferry en de Waterbus (tekening: Fred van den Berg).
Tewaterlatingen
Moustakbal
Scheepswerf Slob te Papendrecht
heeft op 13 januari de 1500 m3 hopperzuiger Moustakbal te water gela
ten. Het schip, bouwnummer CO
1219, is gebouwd in opdracht van
IHC Holland, die zelf de afbouw ver
zorgt, en is uiteindelijk bestemd voor
een Marokkaanse opdrachtgever.
Het schip heeft de volgende afmetin
gen:
Lengte o.a.
83,10 m.
Lengte l.l,
78,50 m.
Breedte mal
15,70 m.
Holte
4,35 m.
Diepgang
3,70 m.
Draagvermogen
2400 t.
Voor de voortstuwing zorgen twee
Caterpillar dieselmotoren, type 3516
DI-TA, elk 1193 kW bij 1500 tpm. De
beladen snelheid is 11,3 kn.
De zuiger wordt uitgerust met een
zuigbuis met een diameter van 700
mm en geschikt voor een baggerdieptevan 10 tot 25 m.
De pompkamer bevindt zich in het
voorschip, de baggerpomp daar
wordt aangedreven door een elektro
motor van 1000 kW. De jetpompen
hebben een capaciteit van 1150 m3/h
bij 4,5 bar.
De walpersleiding over het voorschip
heeft een diameter van 700 mm.
Er is een boegthruster van 250 kW
geïnstalleerd.
Het schip wordt door Bureau Veritas
geklasseerd. De oplevering is voor de
ze maand gepland.

DCI Dredge XV
Voor de Dredging Corporation of In
dia is op 18 januari op de werf van IHC
Holland te Kinderdijk de 7400 m3
sleephopperzuiger DCI Dredge XV,
bouwnummer CO 1215, van stapel
gelopen.
Het schip heeft de volgende afmetin
gen:
Lengte o.a.
122,00 m.
Lengte l.l.
116,00 m.
Breedte
20,30 m.
Holte
10,10 m.
Diepgang
8,50 m.
Draagvermogen
12530 t

p l e v e r i n g e n

Votvox Atalanta
IHC Holland in Kinderdijk heeft op 14
januari de sleephopperzuiger Volvox
Atalanta, bouwnummer CO 1220, op
geleverd aan Van Oord ACZ UK Ltd.
Het schip heeft een hopperinhoud van
4500 m5.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a.
94,00 m.
Lengte 1.1.
84,95 m.
Breedte mal
17,00 m.
Holte
8,60 m.
Diepgang int. vrijboord
6,16 m.
Draagvermogen
5404 t
Diepgang op baggermerk
6,77 m.
Draagvermogen
6286 t.
Voor de voortstuwing zorgen twee
Deutz dieselmotoren, type SBV9M
628, waarbij de SB-motor is afgesteld

Zijaanzicht van de Mini Cat 803.
De boten hebben een enkele duwsteven; bij het stuurhuis zijn trossenbeschermers aangebrachL
Een Volvo TAMD 41H motor van 107
kW bij 2500 tpm levert een snelheid
van 7,8 kn en een paaltrek van 1,1 t.
De motor drijft via een PRM tandwiel
kast met een reductie van 3,95:1, een
driebladige schroef aan, diameter 770
mm.

SCHIP»WERFd«ZEE APRIL 1999

Hasik
Op 5 februari droeg Damen Shipyards
in Gorinchem de sleepboot Hasik,
bouwnummer 7923, over aan Addlater Ltd./Cory Towage Ltd. De boot is
van het type ASD Tug 3110, waarvan
Damen er al verscheidene heeft ge
bouwd, en gaat dienst doen bij een
nieuw containerterminal in de Zuid
Omaanse haven Mina Raysut bij Salalah.
De afmetingen zijn: L o.a. x B o.a. x H
= 30,82 x 10,20 x 4,80 m; de diep
gang achter is 4,70 m, de waterverplaatsing 5 821
Twee Caterpillar dieselmotoren, type
3606 TA/CSR, elk 1800 kW bij 1000
tpm, drijven via Twin Disc slipkoppelingen, de Aquamaster roerpropellers,
type US 2001, aan. De schroeven heb
ben vier bladen, een diameter van
2400 mm en draaien in straalbuizen.
De proeftochtsnelheid is 13,0 kn, de
paaltrek 55,0 t vooruit en 51,5 t ach
teruit.
De twee Caterpillar hulpsets, type
3306 T, leveren ieder 156 kVA.
De uitrusting omvat twee Kraaijeveld
sleeplieren van 15 t bij 10 m/min.; de
houdkracht is 120 t. De voorste lier
heeft een dubbele trommel.
Voor brandbestrijding zijn twee Counterfire monitors van ieder 1200 m3/h
en een sproeisysteem voor zelfbe
scherming aangebracht. Hiervoor zijn
twee door de hoofdmotoren aange
dreven Nijhuis bluspompen geïnstal
leerd van 1200 resp. 1500 m3/h. In de
dubbele bodem in de machinekamer
is een schuimtank van 23,6 m ' aange
bracht.
Voor het bestrijden van olieverontreinigingen kan 14,6 m! dispersa rit wor
den meegenomen en er kan 36,4 m !
geruimde olie worden opgeslagen.
De boot is door Lloyd's Register ge
klasseerd.

De ASD Tug Hasik (foto: Flying Focus).

De kotter Rosemarie KW-34 (foto: Flying Focus).

Monte Cara

Rosemarie KW-34
Maaskant Shipyards in Stellendam
heeft op 19 februari de kotter Rosema
rie KW-34, bouwnummer 526, over
gedragen aan Rederij M. van Duijn te
Katwijk aan Zee.
De Rosemarie is een zusterschip van
de Comelis Senior, waarvan in SWZ 299, biz. 6/7, de voornaamste gege
vens werden vermeld.

De kotterjosephina Maria UK-184 (foto: Flying Focus).

Josephina Maria UK-184
Machinefabriek A.& L Hoekman en
Scheepswerf Metz op Urk bouwden
voor Rederij Geertruida op Urk de
boomkorkotter josephina Maria UK184 naar een ontwerp van Conoship
International. De overdracht van het
schip, bouwnummer 111, vond op 26
februari plaats.
Het rondspantschip is ontworpen om
ook in extreme condities op de
Noordzee te kunnen vissen. Het vol
doet aan de eisen van de Scheepvaart
Inspectie voor vaargebied 2.
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De afmetingen zijn:
Lengte o.a.
42,20 m.
Lengte 1.1.
36,85 m.
Breedte mal
9,00 m.
Holte
5,00 m.
Diepgang achter
5,30 m.
De Wartsila hoofdmotor, type
6R32BC, van 2000 PK (1471 kW) bij
645 tpm, drijft via een Reintjes keerkoppeling, type WAF 3455, reductie
4,957:1, de vaste, vierbladige Van
Voorden schroef aan, diameter 3400,
in Hodi straalbuis. Met deze installatie
wordt een vrijvarende snelheid van 14
kn behaald.
Hulpvermogen wordt geleverd door
twee Mitsubishi motoren, type S6A3MPTK, van 368 kW bij 1500 tpm. De
ze drijven ieder zowel een draai
stroom- als een gelijkstroomgenerator
aan. Deze staan in tandem opgesteld
en zijn geleverd door Bakker Sliedrecht. Verder is er een havenset van
80 kVA, met een Mitsubishi type 6D22
motor en een Bakker Sliedrecht draaistroomgenerator.
Het schip is uitgerust met een door
een gelijkstroommotor van 200 kW
aangedreven Ridderinkhof vislier met
acht trommels. Verder zijn er twee
K&R visspoelpompen, een AFAK transportbandinstallatie, een Promac ijsma
chine en een koelinstallatie van het
zelfde fabrikaat.
Promac leverde ook de door een ge
lijkstroommotor aangedreven Pleuger
dwarsschroef in het voorschip (110
kW); Hoekman leverde zelf de stuurmachine.

De Delta Tug Monte Cara (foto: IHC Delta Shipyard).

IHC Delta Shipyard in Sliedrecht heeft
op 2 maart de sleepboot Monte Cara,
bouwnummer 966, opgeleverd aan
Enapor op de Kaap Verdische Eilan
den.
De boot is van het type Delta-Tug
3410 en heeft als afmetingen:
Lengte o.a.
34,50 m.
Lengte l.l.
31,40 m.
Breedte mal
10,20 m.
Holte
5,00 m.
Diepgang
3,80 m.
Draagvermogen
316 t.
De gehele voortstuwingsinstallatie is
door MAN B&W geleverd en omvat
twee dieselmotoren, type 6L23/30AD, van elk 960 kW bij 900 tpm, tand
wielkasten, type AMC 8, reductie
3,86:1, en verstelbare schroeven, type
VB 640, met vier bladen, diameter
2350 mm en draaiend in straalbuizen
van Forward Engineering.
Met deze installatie wordt een vrijva
rende snelheid van 13 kn bereikt en
een paaltrek van 38 L
Hulpvermogen wordt geleverd door
twee
Caterpillar
generatorsets,
3304B/SR4, elk 95 kW bij 1500 tpm,
en een Lister/Petter havenset, 3CD
4S/E, 44/35,2 kVA.
Het sleepgerei bestaat uit een hydrau
lisch aangedreven sleeplier, met 200
m draad van 80 m, een trekkracht van
2 0 1 bij 10 m/min. en een houdkracht
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van 40 t, en een sleephaak, SWL 450
kN.
Voor brandblussen zijn twee Alco mo
nitors aangebracht van ieder 240
m ’/h bij 8 bar. Zij worden gevoed
door een Nijhuis bluspomp van 380
m3/h en een dekwas/bluspomp. De
schuimtank heeft een inhoud van 10
m3.
Voor het bestrijden van olieverontreinigingen kan 17 m ' dispersant wor
den meegenomen.
Verder is een dekkraan van 7,5 tm
geïnstalleerd.
De bemanning telt 14 koppen.
De boot is door Lloyd's Register ge
klasseerd.

Rederijnieuws
Smit breidt vloot in Singapore uit
Keppel Smit Towage Pte Ltd. in Singa
pore heeft de laatste maanden de
vloot in Singapore met zes boten ver
sterkt.
In januari werden de KST Kijang en
KST Kancil in dienst gesteld. Zij zijn ge
bouwd door Odo Shipbuilding and
Engineering in Japan.
Per 1 februari varen de boten in time
charter (een zevenjarig contract met
opties voor verlenging met tweemaal
vier jaar) voor Shell Eastern Petroleum.
Zij zijn ingezet bij de Palau Bukom tan
ker terminal en een nabijgelegen SBM
installatie ten ZW van Singapore.
De afmetingen van de boten zijn:
Lengte o.a.
30,50 m.
Lengte l.l.
28,90 m.
Breedte mal
9,50 m.
Holte
4,95 m.
Diepgang
3,80 m.
Cross tonnage
320
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit
twee Niigata dieselmotoren, type
6L26HLX, van elk 1471 kW bij 750
tpm. De motoren drijven via Niigata
tandwielkasten, roerpropellers met
verstelbare schroeven aan. Hiermee
wordt een vrijvarende snelheid van 12
kn behaald en een paaltrek van 5 5 1.
Hulpvennogen wordt geleverd door
twee Detroit generator sets van ieder
100 kW, 3 x 415 V, 50 Hz.
De boten zijn uitgerust met twee elektrohydraulisch aangedreven sleeplieren met een houdkracht van 1101. De
voorste lier is tevens ankerlier. Op het
achterschip is een hekrol aangebracht,
3 m x diameter 0,8 m, SWL 1001.
De brandblusinstallatie (klasse 1) be
staat uit twee door de hoofdmotoren
aangedreven bluspompen, samen
2800 m3/h, en twee monitoren van ie
der 1200 m3/h, met een werplengte
van 120 m en -hoogte van 65 m en in
gericht voor het blussen met schuim,
waarvan 15 m3 kan worden meege
nomen. Verder is een sproeisysteem
voor zelfbescherming aangebracht.
Voor het bestrijden van olieverontreinigingen zijn twee 4,5 m lange armen
8

beschikbaar met nozzles voor het
sproeien van dispersant, waarvan 18
m3 kan worden meegenomen.
Verder zijn zij ingericht alsmede voor
onderhoudswerkzaamheden aan de
SBM installatie.
De boten zijn door Bureau Veritas ge
klasseerd. Zij hebben accommodatie
voor 10 personen.
Verder werden door Keppel Singmarine Dockyard Pte Ltd. in Singapore vier
boten opgeleverd, twee in november
en twee in februari: de KST 35 t/m KST
38.
De afmetingen van deze boten zijn:
Lengte o.a,
28,90 m.
Lengte l.l.
22,50 m.
Breedte mal
9,50 m.
Holte
4,70 m.
Diepgang
3,50 m.
Gross tonnage
233
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit
twee Niigata dieselmotoren, type
6L25HX, van elk 588 kW bij 750 tpm.
De motoren drijven via Niigata tand
wielkasten, roerpropellers met vaste
schroeven aan. Hiermee
wordt een
vrijvarende snelheid van 12 kn be
haald en een paaltrek van 4 2 1.
Hulpvermogen wordt geleverd door
twee Detroit generator sets van ieder
64 kW, 3 x 380 V, 50 Hz.
De boten zijn uitgerust met twee elektrohydraulisch aangedreven sleeplieren met een houdkracht van 1001. De
voorste lier is tevens ankerlier.
De brandblusinstallatie bestaat uit een
door een aparte motor aangedreven
bluspomp van 1200 m3/h, en twee
monitoren van ieder 600 m3/h, met
een werplengte van 120 m en -hoog
te van 65 m en ingericht voor het
blussen met schuim. Verder is een
sproeisysteem voor zelfbescherming
aangebracht.
De boten zijn door ABS geklasseerd.
Zij hebben accommodatie voor 8 per
sonen.

FTC sleept Karei Doorman op
laatste reis
De 15.000 ipk sterke sleepboot Suhaili
leverde op 27 februari het vliegdek
schip 25 de Mayo af op haar eindbe
stemming, de scheepssloperij bij
Alang in India. De 8500 mijl lange reis
van Bahia Blanca naar Alang werd non
stop afgelegd in 45 dagen.
Het schip werd op 17 januari 1945
door de Royal Navy in dienst gesteld
als HMS Venerable, Op 1 april werd
het schip door de Koninklijke Marine
gekocht en in mei als Hr.Ms. Karei
Doorman in dienst gesteld. In april
1968 werd het schip door brand ern
stig beschadigd. In verband met de
hoge reparatiekosten werd het aan de
Argentijnse marine verkocht, die de 25
de Mayo op 12 maart 1969 in dienst
stelde. Tijdens de Falkland oorlog
kwam het schip echter niet in actie.
Na bijna 30 jaar voor de Argentijnse
marine te hebben gevaren werd het
schip voor de sloop verkocht.

De sleepboot KSTKijang (foto: Smit Internationale).

Zijaanzicht van de sleepboten KST 35 t/m 38.

Bedrijfsnieuws
Wijsmuller Salvage
Onlangs hebben Wijsmuller Salvage in
IJmuiden en Perdana Salvage Sr Towa
ge in Singapore besloten hun krach
ten op het gebied van bergingen te
bundelen. Samenwerking gebeurt on
der de naam Wijsmuller-Perdana Pte
Ltd.
Perdana brengt in de nieuwe combi
natie twee sleepboten in, Wijsmuller
zorgt voor gemakkelijk verplaatsbare
bergingsuitrusting en voor permanent

in Singapore beschikbaar, hoogge
kwalificeerd personeel, inclusief ma
nagement.
Doel van de samenwerking is een be
langrijk marktaandeel in de bergingsmarkt in Zuidoost Azië en het Verre
Oosten te veroveren en zodoende ver
dere uitbreiding te realiseren.
Verder opende Wjsmuller Salvage in
februari een eigen kantoor in Londen,
teneinde de communicatie met de
Londense scheepvaartwereld nog di
recter te laten verlopen.

De ex-Karei Doorman en de sleepboot Suhaili bij het vertrek uit Bahia Blanca (foto: ITC).
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H OGE SC HOOL

HAARLEM

De H o g e sch o o l Haarlem verzorgt 22

studenten en 900 personeelsleden.

volgende opleidingen: Elektrotechniek.

beroepsgerichte opleidingen verdeeld

De centrale diensten zijn g evestigd

B o u w ku n d e en Weg- en Waterbouw

o ver 3 se c to re n : H oger T ech n isch en

in Haarlem.

kunde. Scheepsbouw kunde. Werktuig

Econ om isch en Pedagogisch Onderwijs

De s e c t o r H o g e r T e c h n is c h e n

M ed isch B ee ld vo rm en d e en Radio

en S o cia a l-A g o g isch O nderw ijs.

G e zo n d h e id szo rg O n d erw ijs van de

th era p eu tisch e Technieken (M BR T).

De h ogesch ool heeft ongeveer 10.000

H o g e s c h o o l H aarlem heeft de

G ezo n d h eid szo rg O nd erw ijs: H oger

bouwkunde. Luchtvaarttechnologie en

De opleiding S C H E E P S B O U W K U N D E is een m oderne, goed geoutilleerde afdeling van de HTS-Haarlem , met een
e n th o u sia st docententeam en ca. 190 stud enten, die allen zeer gem otiveerd zijn om het sc h e e p sb o u w v a k te leren.
In verb an d m et ko m en de p e n sio n e rin g van één van de d o cen ten o n tstaat nu d e v o lg e n d e v a ca tu re :

HOGESCHOOLDOCENT(M/V)
SCHEEPSBOUWKUNDE
1,0 FTE (fulltime, 5 dagen per week)

FUNCTIE-EISEN

LESTAKEN

- TU- of HBO-opleiding Scheepsbouwkunde of evenwaardig;
- tenminste enkele jaren relevante praktijkervaring in
het maritieme bedrijfsleven;
- gedegen ervaring met software-pakketten zoals die in
de scheepsbouw gebruikt worden op het gebied van
hydrostatica; CAD; E.E.M.; scheepsbewegingen; CFD; enz.
- de bereidheid een didactische bevoegdheid te halen
(indien niet reeds in bezit).

- verzorgen van onderwijs in scheepsbouwvakken
en basisvakken, zoals: hydromechanica, ontwerpen,
scheepsconstructieleer, maritieme werktuigbouw,
werfbedrijf, wiskunde, mechanica, natuurkunde
(takenpakket in onderling overleg af te stemmen,
afhankelijk van ingebrachte ervaring);
- begeleiden van practica, projecten en
ontwerp-oefeningen op bovengenoemde gebieden.

ALGEMEEN

- begeleiden van afstudeerders;
- begeleiden van stages;
- ontwikkelen van nieuwe uitdagende onderwijsvormen
en lesmateriaal;
- onderhouden van contacten met de scheepsbouwindustrie;
- geven van cursussen aan werknemers uit het bedrijfsleven;
- beheren van afdelings-organisatorische zaken
(in samenwerking met collega-docenten), bijv. technische
documentatie systeem e.d.

- het is de uitdrukkelijke bedoeling om tot een vast
dienstverband te komen. Het eerste jaar is echter een
tijdelijke aanstelling: bij gebleken geschiktheid wordt
deze omgezet naar een vast dienstverband;
- maximum salaris ƒ 8.429,- bruto per maand (volgens
eindschaal 12 van de CAO-HBO 1997-1998), Inschaling
afhankelijk van ervaring en laatstgenoten salaris;
- nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de
heer ir. J.L.A.M. van der Hoorn (hoofd van de opleiding)
tel. 023 - 5412641 (werk) en 023 - 5256846 (privé).

OVERIGE TAKEN

Op de arbeidsovereenkom st zijn de arbeidsvoorw aarden van toepassing,

g ehandicapten. M ogelijkheden voo r kin deropvan g zijn aanw ezig.

zo a ls deze zijn g ereg eld in de CAO v o o r het H o g er B e ro e p s O nderw ijs

Schriftelijke sollicitaties, o.v.v. va ca tu ren u m m er H T 98/99 3 B links

1997 - 1998. U wordt ambtenaar in de zin van de Stichting Pensioenfonds

o n d e r op d e en velop, ontvangen wij graag binnen 14 kalenderdagen

ABP. De H ogesch ool Haarlem stree ft ernaar m eer vrouwen te benoemen

na versch ijn en van d it blad. U kunt uw so llicita tie richten aan:

indien zij binnen de h o g esch o o l in fun cties zijn ondervertegenwoordigd.

H o g e sch o o l Haarlem, A fd elin g P e rso n e le Zaken, P o stb u s 137,

Dit geldt tevens voor geïnteresseerden uit etn isch e m inderheden en voor

2000 A C Haarlem.

H OGE SC HOOL

HAARLEM

J A A R P R I J S

KNVTS

KNVTS - “ Schip van het Jaar” - prijs
Tien schepen genomineerd
De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartge
bied (KNVTS) heeft te r gelegenheid van haar 100-jarig bestaan in 1998
de KNVTS - "Schip van het Jaar Prijs" ingesteld.
Deze prijs w ord t elk Jaar gegeven aan het beste in Nederland o n tw o r
pen en gebouw de schip m et innovatieve aspecten. De prijs bestaat uit
een in zilver uitgevoerd model van een oud fluitschip, dat in de 17e
eeuw als m odern en innovatief w erd beschouwd.

De volgende schepen zijn genomi
neerd voor de prijs:
(de schepen worden in willekeurige
volgorde genoemd):
* "M .Y . Lady S". [fig.2]
De Lady S. is een luxueusmotor
jacht voor een Amerikaanse op
drachtgever. Het casco is in ZuidAfrika gebouwd en afgebouwd bij
Oceanco in Dreumel.
* M .s."|o w i". [fig.3]
De Scheepswerf Breko in Papendrecht heeft op 27 maart 1998 het
binnenvaartschip "Jowi" overgedra
gen aan de schipper/eigenaar, de
heer H. Wanders te Zwijndrecht.
*

De KNVTS heeft daarom weer het Ne
derlandse maritieme bedrijfsleven uit
genodigd voordrachten voor een door
hen ontworpen en gebouwd schip in te
zenden en uit eigen bronnen mogelijk
voordrachten geformuleerd. Het schip
moet na een succesvolle proefvaart in
1998 zijn overgedragen aan de eige
naar. Het schip dient te behoren tot de
categorieën zee- of binnenvaart, om
vattend baggerbedrijf, jachtbouw, ma
rine, visserij, bevoorrading, offshore en
gewone scheepvaart.
Nominaties
De binnengekomen inzendingen wer
den door een jury beoordeeld of zij aan
de criteria voldeden die vorige keer ook
zijn gehanteerd. Voor de samenstelling
van de jury, zie "Schip en Werf de Zee"
van december 1998, blz.30.
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*

"Egbert W agenborg" [fig.4]
In Delfzijl is op 3 juli 1998, tijdens
Delfsail, de multipurpose containercarrier "Egbert Wagenborg" ge
doopt en overgenomen van de bou
wers,
Scheepswerf
Bijlsma
in
Lemmer.

"P3" [fig.5]
Het snelle politievaartuig "P3" is op
2 september 1998 door Engelaer
Scheepsbouw uit Beneden-Leeuwen
overgedragen aan de Rivierpolitie
Rotterdam Rijnmond.

*

"Volvox Terra Nova" [fig.6]
IHC Holland in Kinderdijk heeft me
dio oktober 1998 de sleephopper
zuiger "Volvox Terra Nova" overge
dragen aan Van Oord ACZ UK Ltd.

*

"M aria G reen" [fig.7]
Het multipurpose vrachtschip "Ma
ria Green" is op 28 augustus 1998
door Schelde Scheepsnieuwbouw
opgeleverd aan de Rotterdamse Re
derij Gen. Chart.

*

"H yperion" [fig.8]
Royal Huisman Shipyard in Vollenhove heeft het zeiljacht "Hyperion"
afgelopen jaar opgeleverd aan de
heer). Clark.

*

Hr. M s."Rotterdam " [fig.9]
Op 15 april 1998 is het amfibisch
transportschip "Rotterdam" door de
Koninklijke Schelde Groep overge
dragen aan de Koninklijke Marine.

*

"Tunis van Luut" UK-224 [fig.10]
Maaskant Shipyards in Stellendam
heeft op 18 juli 1998 het vissersvaar
tuig "Tunis van Luut" overgedragen
aan Zeevissersbedrijf T. de Boer &
Zn. B.V. op Urk.

*

m.s. "Ijsseldijk"

("Batavier V I")

[fig.11]

Tille
Scheepsbouw
Kootstertille
heeft op 4 februari 1998 het containerfeederschip "Ijsseldijk" overge
dragen aan Navigia Shipping B.V. in
Delfzijl. Deze rederij heeft het schip
vercharterd aan Interhavens B.V. in
Rotterdam, een volle dochter van lnternatio Müller, die het schip onder
de naam "Batavier VI" in de vaart
heeft gebracht.
Uit deze nominaties zal de jury voor el
ke categorie één schip kiezen en daarna
hieruit de winnaar.
De inzending van de voordrachten is
gesloten op 1 april 1999.
De prijs wordt dan op zaterdag 8 mei
1999 uitgereikt tijdens de Algemene
Ledenvergadering van de KNVTS in
Zeeland door de Minister van Verkeer
& Waterstaat, Mevrouw T. Netelenbos.
Van de uiteindelijke verkiezing en de
prijsuitreiking zal verslag worden ge
daan in SWZ van mei 1999.
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Figuur 7

"M aria G reen" Foto: Flying Focus, Castricum

■.. - .I

Figuur3

M .s."Jowi" Foto: Schievink, Papendrecht

«wms >-=t«■

Figuur 4

Figuur8

"Hyperion"

"Egbert W agenborg" Foto: Conoship

Figuur 9

Hr. Ms."Rotterdam " Foto: Audiovisuele-dienst KM

Figuur5

"P3" Foto: Flying Focus, Castricum

Figuur 10 "Tunis van Luut" UK-224 Foto: Flying Focus,
Castricum

Figuur6

"VolvoxTerra Nova" Foto: Sea Sky Martin, Rotterdam

Figuur 11 m.s.
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"IJsseldijk" ("Batavier VI")
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Interocean
Personnel
Services
Scheepsbouwkundig ontwerper
IPS bureaus
hebben zich
gespecialiseerd in:
- werving en
selectie
- uitzenden
- payrolling

- Maken van een optimaal voorontwerp en kostencalculatie op basis
van specifieke klantenwensen en traditionele specificaties
- Meerjarige ervaring met het ontwerpen en begroten van schepen
of baggerwerktuigen
- Goed kunnen communiceren in de Engelse taal
- Opleiding: TU/HTS Scheepsbouwkunde

- advisering
- bemiddeling
- personeelsbegeleiding

IP S heeft zich met
name weten te
positioneren in
de volgende
vakgebieden:
- baggerindustrie

Technisch manager
- Leiding geven aan en toezicht houden op het op de juiste wijze installe
ren, bedienen en onderhouden van materieel
- Verantwoordelijk voor het technisch beheer en de ontwikkeling van
nieuw materieel voor de maritieme mijnbouw en de natte aannemerij
- Opstellen van reparatiebegrotingen en begeleiden van reparaties
- Ruime leidinggevende ervaring en zelfstandig kunnen werken
- Opleiding: TU/HTS-Scheeps-/Werktuigbouwkunde

- offshore
- scheepsbouw en
scheepsreparatie
- GWW-sector

IP S is gecertificieerd
volgens ISO 9002.

Scheepselektronicus/elektricien
- Onderhoud en reparatie van elektronica aan boord van baggermaterieel
zowel in Nederland als wereldwijd
- Kennis van survey apparatuur, echoloden, satelliet navigatie en getijde
meetapparatuur en/of algemene scheepselektrische installaties
- Servicegerichte instelling en bereid te reizen
- Opleiding: HTS/MTS Elektrotechniek
Bent u geïnteresseerd in één van deze fu n cties, neem
dan contact op met IPS Leiden

Interocean Personnel Services
Leiden

tel.

+31 (0)71 52 25 515

Capelle aan de IJssel

tel.

+31 (0)10 44 78 734

Stockton-on-Tees (UK)

tel.

+44 (0)1642 61 89 95

IJmuiden

tel.

+31 (0)71 52 25 514

Lexmond

tel.

+31 (0)34 73 47 237

Website

http://www.ipspersonnel.nl

email

leiden@ipspersonnel.nl

O P L E V E R I N G E N

d o o r F. K o k

Damen Cougartek 1500
een supersnel onderscheppingsvaartuig
Voor de Hong Kong Marine Police bouwt Damen Shipyards in Gorinchem vijf zeer speciale schepen voor het
achtervolgen, onderscheppen en aanhouden c.q. verjagen van schepen die zich aan sm okkelactivltelten in de
w ateren bij Hong Kong schuldig m aken. De opdracht kon ondanks zeer felle internationale concurrentie w o r
den verworven.

Fig. 7. De eerste van de vijf Damen Cougartek ISOO's
Het ontwerp werd door Damen, met
een langjarige ervaring met snelle sche
pen, ontwikkeld in samenwerking met
Cougartek Designs Ltd in Engeland, op
basis van de volgende ontwerpeisen:
- een maximum snelheid van tenmin
ste 60 kn;
- ruimte voor in totaal acht politiemen
sen;
- een werksituatie aan boord die de
bemanning de hoogst praktisch
haalbare mate van veiligheid biedt.
Naast het bestrijden van smokkelarij
(vooral van verslavende middelen en
auto's), behoort het voorkomen van il
legale immigratie tot de taak van de
schepen. Behalve de politie kunnen ook
andere overheidsdiensten als douane,
veiligheidsdiensten en 'special forces' bij
de acties van de schepen zijn betrok
ken.
Voor soortgelijke taken worden elders
vaak RIB's (rigid inflatable boats) inge
zet. De rol die de schepen bij Hong
Kong moeten vervullen, kan echter niet
op een bevredigende wijze door RIB's
worden vervuld, o.a. omdat deze een
relatief klein vrijboord hebben en de be
manning minder bescherming bieden
dan het Damen Cougartek ontwerp.
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Het is een volledig nieuw ontwerp, dat
geheel op de eisen is afgestemd en dat
zeker geen aangepaste versie is van een
bestaand snel sport- of pleziervaartuig.
De voornaamste gegevens van het ont
werp, dat de typeaanduiding Damen
Cougartek 1500 kreeg, zijn:
Lengte o.a.
14,57 m.
Lengte Li.
12,01 m.
Breedte o.a.
2,91 m.
Breedte mal
2,71 m.
Breedte w.l.
2,55 m.
Holte grootspant
1,80 m.
Diepgang t.p.v. de schroeven:
stilliggend
1,18 m.
op snelheid
0,80 m.
Kruissnelheid
42 kn.
Maximum snelheid
> 60 kn.

ger kunnen de schepen in 'seastate 3'
een snelheid van 45 kn behouden.
De romp is geheel van aluminium ver
vaardigd (5083 en 6000 series) en ook
de bovenbouw is van aluminium. Aan
dit materiaal is de voorkeur gegeven
boven met vezels versterkte kunststof
fen, o.a. omdat onderhoud, reparaties

De romp heeft knikspanten, is V-vormig
met een vlaktilling van 25° en is voor
zien van drie spray rails (fig. 2).
Onder het achterschip zijn twee elek
trohydraulisch bediende trimvlakken
aangebracht. De rompvorm heeft uit
stekende zeegangseigenschappen en
een zeer goede bestuurbaarheid, wat
het comfort van de bemanning ten
goede komt. Met een ervaren roergan
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en eventuele aanpassingen (retrofit) bij
een aluminium constructie gemakkelij
ker zijn uit te voeren.
De romp is nagenoeg rondom door
een veerkrachtige fender omgeven.
Machine-installatie
In de machinekamer zijn drie Mercruiser HP 500 Bulldog benzinemotoren
geïnstalleerd, elk 373 kW bij 5200 tpm.
Zij drijven via cardanassen ieder een
Bravo One sterndrive met een vierbladige roestvrijstalen schroef aan. De sterrv
drives zijn scharnierend opgehangen,
zodat er mee kan worden gestuurd en
ook de trim kan worden beïnvloed.
Voor de besturing, die hydraulisch
wordt bekrachtigd, zijn de sterndrives
met koppelstangen onderling verbon
den.
De uitlaatgassen van de motoren wor
den, tot een snelheid van 45 kn, via de
sterndrives onder water afgevoerd, ten
einde het 'geluidprofiel' van de schepen
zo laag mogelijk te houden. Bij hogere
snelheden worden de gassen door de

spiegel afgevoerd, zodat de motoren
hun volle vermogen kunnen leveren.
De drie brandstoftanks, met een totale
inhoud van 1275 liter, zijn van een type
als gebruikt in vliegtuigen: zijn bevatten
een explosie-onderdrukkend schuim.
Het elektrisch systeem van de schepen
is 12 V gelijkstroom.
De machinekamer is voorzien van een
centraal, onder druk staand schuimblussysteem.
Onderhoud
Om te bereiken dat onderhoudstijden
minimaal en de beschikbaarheid en in
zetbaarheid van de schepen maximaal
zijn, is bij het ontwerp uitgegaan van
'onderhoud door uitwisselen' van com
ponenten. Zo kan een motor in één uur
worden vervangen. De motoren zijn
daartoe voorzien van snelkoppelingen
voor brandstoftoevoer, koelwater en
hydraulische leidingen, alsmede van
'plug-in' elektrische aansluitingen.
Ook andere componenten, zoals de
beide elektrisch aangedreven lenspom-

pen, zijn op vergelijkbare wijze snel uit
wisselbaar.
Uiteraard is hiervoor een hoge mate
van standaardisatie van de componen
ten toegepast. Tevens wordt het aan
houden van reservedelen daardoor ver
eenvoudigd.
Ten behoeve van werkzaamheden aan
het onderwaterschip (sterndrives, be
sturing enz.) kan een schip in zijn ge
heel uit het water worden gehesen en
op een speciaal daarvoor ontworpen
bootwagen worden geplaatst. De sche
pen zijn daartoe van hijsogen voorzien,
waarop een viersprong wordt beves
tigd (single point lift-out).
Bemanning
De bemanning van de schepen bestaat
normaliter uit vijf personen: comman
dant, werktuigkundige, roerganger en
een tweemans enterploeg (boarding
officers). Afhankelijk van de missie kun
nen drie personen extra worden mee
genomen.
In de cockpit heeft de roerganger zijn
plaats voorin aan BB, met voor zich het
stuurwiel en een instrumentenpaneel

(fig- 3).

Fig. 3. Voorste console in de cockpit en twee bolster seats (foto: Damen Shipyards).

Naast hem zit een boarding officer, met
voor hem een dashboardkastje voor di
verse politieattributen. Tussen hen in
bevinden zich de gashandles en de be
diening van de te schakelen tandwiel
kasten, zodat deze door beiden kunnen
worden bediend.
Achter een tweede console (fig. 4) zit
ten de commandant aan SB en de WTK
aan BB. De commandant heeft de di
verse navigatie-instrumenten en links
daarvan de communicatie-apparatuur
voor zich, de WTK de instrumenten
voor bewaking van de machine-installa
tie en de verdere scheepssystemen.
Vervolgens zijn er nog 2 x 2 zitplaatsen,
bestemd voor de tweede boarding offr
eer (direct achter de commandant) en
voor de eventuele extra bemanningsle
den.
De voorste en de achterste rij zitplaat
sen zijn zogenaamde 'bolster seats'; de
ze zijn voorzien van een kort kussentje
dat het zitvlak enige ondersteuning
biedt, en verdere van kuipvormige rug
leuningen. De overige zitplaatsen zijn
'saddle seats' met een zadelvormig zit
kussen en eveneens kuipvormige rug
leuningen. De zitplaatsen zijn ontwor
pen om de bemanning voldoende
steun te geven bij het varen in ruwe zee
en bij snel roergeven bij hoge snelheid.
De cockpit is zelflozend uitgevoerd en
biedt verder voldoende ruimte om zich
langs de consoles en de zitplaatsen te
verplaatsen, b.v. wanneer een ander
schip moet worden geënterd.

Fig. 4. Op deze foto is ook de tweede console duidelijk te zien (foto: Damen Shipyards).
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Alle bemanningsleden dragen een veiligheidshelm. De onderiinge communi
catie geschiedt met in de helm aange
brachte Voiceducers'.

De eerste zijn inmiddels onderweg naar
Hong Kong, waar de officiële over
dracht zal plaatsvinden. Het laatste
schip komt volgende maand gereed.

De apparatuur aan boord omvat:
- marine type, X-band radar;
- CPS/DGPS chart plotter met C-Map
memory cartridge;
- Fluxgate-lndicating kompas;
- 2 x 100 W zoeklicht, 12 V;
- 2 x waterdichte IMO VHF;
- draagbare UHF/FM transceivers,
403-433 MHz en 440-470 MHz;
- het al genoemde intercomsysteem,
Graytronics.

De schepen kunnen zowel zelfstandig
als in groepen opereren, eventueel sa
men met een 'moederschip' (b.v een
Damen Stan Patrol 4100, zie fig. 5),
waarbij dat schip als commando- en
patrouillevaartuig optreedt en de klei
nere schepen de onderscheppingsacties uitvoeren.
Alleen al de aanwezigheid van de sche
pen in de wateren rondom Hong Kong
zal een afschrikwekkend effect hebben.
En door hun hoge snelheid zullen zij ef
fectief tegen criminele en andere illega
le activiteiten kunnen optreden.

De schepen zijn/worden gebouwd on
der de bouwnumers 1550 t/m 1554.

Lijst van toeleveranciers van de Damen Cougartek 1500

(niet volledig)

Fig. 5. Een van de Domen Cougarteks naast de voor de Antillen bestemde
kustwachtkotter Poema, een Domen Stan Patrol 4 100
(foto: Damen Shipyards).
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den Breejen, Sliedrecht
Gebhard, Oosterhout
Marine Power Nederland, Amsterdam
Radio Holland, Rotterdam

schilderwerk
elektrische installatie
Mercury hooldmotoren en stemdrives
nautischeuitrusting
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Maritime Search
Nieuwe Informatierubriek in
Schip en Werf de Zee

Maritime Sea J c h J

Schip en Werf de Zee is al meer dan 75 jaar het toonaangevende vakblad voor technische professionals
in de scheepvaart. Dit maritieme vakblad bereikt iedere maand meer dan 5000 betalende abonnees,
waaronder vele 'beslissers' in de scheepvaartsector zoals de leden van de Nederlandse Vereniging
van Technici op Scheepvaartgebied - NVTS.
De nieuwe rubriek Maritime Search is dan ook de manier om deze professionals over uw product of
specialisme te informeren. Maritime Search geeft maandelijks een overzicht van het aanbod, onder
door u zelf gekozen trefwoorden. Zo maakt u, voor maar ƒ 50,- per uitgave, de search naar uw bedrijf
een stuk eenvoudiger!
Maritime Search biedt u de mogelijkheid uw bedrijf en specialismen te vermelden in Schip en Werf
de Zee. Graag ontvangen wij uw opgave middels d it formulier. U kunt uw hoofdactiviteit als rubriek
toevoegen aan de bestaande rubrieken.
Ondergetekende

:____________________________________________________________________

Firma

:____________________________________________________________________

Adres

: ________________________________________________ Postcode____________

Plaats

:____________________________________________________________________

Contactpersoon

:____________________________________________________________________

Telefoon

:____________________________________________________________________

Fax

:____________________________________________________________________

E-mail

:_ ___________________________________________________________________

Verzoekt te plaatsen per: ....... / ......... /1999,
maximaal 6 regels per plaatsing gedurende 11 opeenvolgende uitgaven.
□ vermelding in Maritime Search: fSO,- per rubrieksvermelding, per uitgave
U inclusief logo: f100,- (materiaal bijsluiten s.v.p.)
Onder de rubrieken:
___________________________________________________________________

1.

3.
Datumi

:

Handtekening :

In gefrankeerde envelop sturen aan: Buro Jet B.V. • Postbus 1890 • 2280 DW RIJSWIJK
Tel. 070-399 00 00 • Fax 070-390 24 88 (faxen mag ook)

The heartbeat
of the world
Wanneer de pompen stilvallen valt alles stil.
Daarom maken wij de beste pompen.

ostermann gebruikers
doen nu zaken met...
\]jK

D

n

a

Het hart van uw schip.

r* n

* Ostermann know-how en documentatie vanaf 1946
* Praktijkgerichte ontwerpen en adviezen * Uiterst geavan
ceerde Computer Aided Design * Produktie uit een nieuwe
uiterst moderne gieterij *
en konstrukteurs *

Gemotiveerd team ontwerpers

JOHNSON PUM P

Optimale prijs/kwaliteitverhouding

* Uitgebreid

B U IL T FOR L I F E

Servicenel

Johnson Pump B.V.
Dr. A.F. Philipsweg 51
Postbus 372, 9400 AJ Assen
Tel. 0592 37 67 00, Fax. 0592 37 67 10

Antwerpse Motorenwerke B.V. / Elzasweg 121B-2030 Antwerpen
Telefoon (00-32) 35 41 92 33 /Telefax (00-32) 35 41 02 12
24 uur Ie bereiken via voice-mail 0032 (0) 3 541 92 33

Transfergroep Rotterdam

§C O

Opleiding en Advies

Gevraagd: te trainen managers
U wilt bij de tijd blijven op uw vakgebied,
verder groeien in uw functie?
U wilt vaardigheden opdoen of uw kennis
verbreden?
U heeft geen tijd voor een uitsluitend theoretische oplei
ding van één o f meerdere jaren?

Een selectie uit de opleidingen en cursussen nno/Post-HBC)
die de komende maanden starten:

• Opzetten en doorrekenen van
scheepsbouwconstructies
35 bijeenkomsten, start 5 oktober 1999

• Commercieel Technicus
35 bijeenkomsten, start 5 oktober 1999

• Ioniserende Straling, niveau 4A
Dan ligt hier voor u het antwoord om kort,
krachtig en praktijkgericht een opleiding te kiezen, die u
zelfs naast uw werk kunt volgen en die u
vertrouwd maakt met de jongste ontwikkelingen
in uw beroepsveld.

3 1 bijeenkomsten, start 4 oktober 1999

• Hoger Bedrijfskundig Management
44 bijeenkomsten, start 4 oktober 1999

• Projectmanagement
10 bijeenkomsten, start 3 november 1999

• KAM-coördinator
40 bijeenkomsten, start 4 oktober 1999

Voor meer informatie enJof brochure: unit Techniek, Bedrijfskunde en Milieu, telefoon (o i o) 241 44 Go

P L E V E R I N G E N

door F . Kok

Snijkopzuiger Gezhouba
Krupp Vosta in Am sterdam heeft recentelijk een nieuwe serie dem ontabele snijkopzuigers ontw ikkeld.
De Gezhouba, die volgens het nieuw e ontw erp is gebouwd, is bestem d voor de Chinese bouwondernem ing
'Gezhouba no. 5' te Yichang en is in februari gereed gekom en. De officiële overdracht aan de opdrachtgever
zal te zijner tijd in China plaatsvinden, w aar de zuiger w o rd t ingezet bij de bouw van een stuw dam , het zoge
naam de '3-Gorges project'.

Fig I. De Ce/houba (toto: Van der Kloe
NIEUW ONTWERP
Uitgangspunten bij de ontwikkeling
van deze nieuwe serie standaard snij
kopzuigers waren:
- Verdere optimalisatie van de kernsystemen en -componenten voor het
baggerproces, d.w.z. voor het snij
den, zuigen en persen. Nieuw ont
wikkeld werden:
• het Vosta SC cuttersysteem;
• de Krupp CIW baggerpompeh.
- Eenvoudige bediening (eenmans be
diening).
- Minimaal onderhoud door toepas
sing van hoog slijtvaste materialen
voor de kemcomponenten, zoals de
snijkoppen, de baggerpompen e.d.
De nieuwe serie wordt gekenmerkt, be
halve door het demontabel zijn van de
zuigers, door ruime toepassing van hy
draulische aandrijvingen; alleen de baggerpomp wordt rechtstreeks door die
selmotoren aangedreven.
De eerste zuiger volgens het nieuwe
ontwerp werd vorig jaar in China ge
bouwd in het kader van het '100 dredger program' (zie: SWZ 1-98, blz. 5).
De Chinese werf bouwde de pontons
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en bouwde de door Krupp Vosta,
Krupp Fördertechnik en andere Europe
se leveranciers toegeleverde compo
nenten in, een en ander aan de hand
van door Krupp Vosta geleverde teke
ningen. Krupp Vosta verzorgde tevens
de projectbegeleiding en de inbedrijfstelling. Deze eerste zuiger is van het ty
pe CSD 650, het grootste type uit de
serie.
De Gezhouba is de tweede zuiger vol
gens het nieuwe ontwerp en de eerste
die in Nederland is gebouwd. De bouw
vond plaats bij Nista Amsterdam in Am
sterdam Noord, partner werf van
Krupp Vosta. De eindassemblage werd
in een van de dokken van Shipdock uit
gevoerd.
INDELING
De Gezhouba is van het type CSD 650 S.
De zuiger is opgebouwd uit vijf pon
tons die samen de hoofdponton vor
men en daarachter een zesde ponton
met de spudwagen. De hoofdponton
bestaat uit een middenponton van
24,50 x 3,50 x 2,90 m en 2 x 2 zijpontons. De voorste daarvan meten 22,00

x 3,50 x 2,40 m, de achterste 16,00 x
3,50 x 2,40 m. De afmetingen van de
zesde ponton zijn 10,50 x 6,40 x 2,80
m. De afmetingen zijn zodanig dat de
gedemonteerde pontons ook over de
weg kunnen worden vervoerd. De zes
de ponton kan hiertoe overlangs wor
den gedeeld.
De middenponton is door een water
dicht schot (op 5 m uit de voorkant) in
twee compartimenten onderverdeeld.
Het voorste compartiment is de pompkamer, waarin de baggerpomp is on
dergebracht; het achterste comparti
ment is de machinekamer.
De voorste zijpontons hebben aan de
voorzijde ieder een tank van 25,7 m 3
voor waterballast en aan de achterkant
een van 45,2 m3 voor brandstof. De
verdere ruimte is in de BB ponton als
bergplaats ingericht, in de SB ponton is
deze ruimte vooralsnog leeg.
De achterste zijpontons hebben achter
in elk een tank van 32,9 m3 voor water
ballast. In de SB ponton ligt direct daar
voor een tank van 12,3 m3 voor
drinkwater. De verdere ruimte in deze
pontons is leeg.
SCHIP*WERFdeZEE A P fllt 1999

AP PIl 1999 SCHIPâWERFdtZEE

19

De hoofdafmetingen van de Gezhouba
zijn:
Lengte o.a.
65,00 m.
Lengte hoofdponton
38,00 m.
Breedte
10,50 m.
Holte middenponton
2,90 m.
Holte zijpontons
2,40 m.
Diepgang,
normale werkconditie
1,45 m.
Baggerdiepte normaal
16,00 m.
Baggerdiepte max.
20,00 m.
Totaal gewicht, leeg
380 t.
De pontons zijn gebouwd onder klasse
van Bureau Veritas.
BAGGERUfTRUSTlNG
Cutteriadder en cutter
De cutteriadder bestaat in hoofdzaak
uit een zware pijp met een diameter
van 1600 mm en variërende wanddik
ten. Hij is aan de voorkant van de mid
denponton bevestigd door middel van
pennen in bussen door oogplaten aan
de ladder en Vorken' aan de ponton
(fig. 2).
Voor het behandelen van de ladder is
op de voorkant van de voorste zijpon
tons een A-frame geplaatst, dat met
staaldraad tuien wordt afgesteund.
Tussen A-frame en ladder is een takel
met drie parten aangebracht. Het ha
lende part loopt van het A-frame recht
streeks naar de ladderlier, die onder het
bedieningshuls staat opgesteld. Dit is
een hydraulisch aangedreven Euro
norm lier met een enkele trommel voor
60 m draad van 36 mm. De trekkracht
is 240 kN, de snelheid is regelbaar van
Otot 20 m/min.
Op het einde van de cutteriadder is de
vijfbladige snijkop aangebracht, type
Vosta SC15. Dit type is door Vosta spe
ciaal ontwikkeld voor het efficiënt snij
den van zand- en kleigronden en wordt

Fig. 2. De verbinding tussen ladder en middenponton: in hel midden een van de oogplaten aan de
ladder en de vork aan het ponton; op de voorgrond de zuigzak; verder de hydraulische leidingen
tussen ponton en ladder; rechtsboven zijn de koppelbouten tussen midden- en zijponton te zien
(foto: Sm /K).
gekenmerkt door verwisselbare tanden,
die spelingsvrij op de snijkopbladen zijn
gemonteerd. Daardoor kan geen zand
tussen de tanden en hun bevestigings
punten komen en wordt slijtage daar
tot een minimum beperkt.
Door toepassing van moderne CAD
3-D ontwerpmethodieken is Krupp
Vosta er in geslaagd een snijkop te ont
wikkelen (fig. 3) die hogere producties
snijdt en minder slijtage vertoont dan
conventionele cutters met niet-verwisselbare tanden, de zogenaamde 'plane
edge' of 'serrated edge' cutters.
De snijkop wordt aangedreven door
een Hagglunds hydromotor van 515
kW, die dichtbij de snijkop op de ladder
is gemonteerd en die geschikt is voor
gebruik onder water. Deze motor levert
een groot koppel bij lage toeren. Het
toerental van de snijkop is te regelen
van 0 tot 30 tpm.
De ladder vertoont vlak voor het beves
tigingspunt van het takel een knik. De
ladder is daar deelbaar, zodat het ge
deelte met de cutter en de hydromotor
kan worden weggenomen en worden
vervangen door een overeenkomstig
deel met een graafwiel (UCW = underwater cutting wheel). Van een snijkopzuiger kan het vaartuig zodoende rela
tief eenvoudig tot wielzuiger worden
verbouwd. In de hydraulische leidingen
zijn daarvoor uiteraard de nodige los
neembare verbindingen aangebracht.
De zuigleiding, met een diameter van
700 mm, is onder de ladder aange
bracht en met een flexibele zuigzak op
de middenponton aangesloten (zie ook
fig. 2).

Fig. 3. CAD 3-D tekening van de snijkop.
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Baggerpomp
De Krupp/GIW baggerpomp met geïn
tegreerde Krupp tandwielkast, type BSS560, wordt door twee in tandem op
gestelde dieselmotoren aangedreven.
De pomp neemt een vermogen van
1800 kW op.
Het pomphuis en de waaier zijn ver
vaardigd van het zeer slijtvaste, door
GIW gepatenteerde materiaal White
Iron 28/29 G'. Daardoor worden lange
standtijden voor de pompdelen verkre
gen. In verband hiermee kon de pomp
enkelwandig worden uitgevoerd.
Voor de pomp is in de zuigleiding een
gedeelte met een inspectieluik ge
plaatst.
De persleiding van de pomp heeft een
diameter van 650 mm en gaat recht
naar boven, door het hoofddek heen
en loopt dan verder naar achter. De
productie van de pomp is afhankelijk
van persafstand en korrel grootte, als
aangegeven in fig. 4.
Spudinstallatie
Voor het positioneren en langsscheeps
verplaatsen van de zuiger is een spudsysteem geïnstalleerd.
Aan de achterzijde van de zijpontons is
standaard zowel SB als BB een spudgeleiding aangebracht, zodat eventueel
met twee vaste (d.w_z. niet-verplaatsbare) spuds kan worden gewerkt. De
Gezhouba is echter wel van een ver
plaatsbare werkspud voorzien, zodat
hier alleen aan BB een vaste spud is
geïnstalleerd.
De spuds hebben een lengte van 27 m
en een diameter van 800 mm. Zij wor
den op en neer bewogen door middel
van hydraulische cilinders, die een
kracht van 600 kN kunnen uitoefenen.
SCHIPaiVERFdeZEE APflIL 1999

De plunjers in de cilinders zijn aan de
bovenzijde van een schijf voorzien,
waar de hijsdraad overheen loopt. De
ene zijde van de draad is bevestigd aan
de staander van de vang van de cilin
der, de andere zijde aan een staaldraad
strop die om de spud is geslagen (fig.
5). De cilinders rusten aan de onderzij
de op een kogelgewricht, waardoor
hun stand zich aan de trekrichting van
de draad kan aanpassen binnen de
ruimte die de vang daarvoor biedt.
De cilinders hebben een slag van 2100
mm, zodat de spuds in een keer ruim 4
m omhoog kunnen worden gehesen.
Indien de spuds verder moeten worden
opgehesen, worden zij lijdelijk ge
fixeerd met zware pennen die door de
spuds worden gestoken en die op de
spudtafel rusten. De staaldraad strop
pen kunnen dan lager om de spud wor
den geplaatst, waarna de procedure
zich herhaalt.
De werkspud is met een spudwagen
verplaatsbaar. Het geheel is opgesteld
op de achterste, zesde ponton.
De spudwagen wordt met een kracht
van 210 kN bewogen door een hydrau
lische plunjer met een slag van 4500
mm. De cilinder waarin de plunjer be
weegt, wordt ondersteund aan de
voorzijde van de zesde ponton. Hij reikt
tot boven de hoofdponton, maar is
daar niet mee verbonden.
Om bij het weer neerlaten van de spuds
voldoende penetratie in de bodem te
krijgen kunnen de spuds 'vrij' vallen,
door de oliedruk uit de cilinders af te la
ten.

Fig. 5. De beide spuds. Bij de vaste spud zijn het hijssysteem en de vang voor de hijscilinder goed te
zien (foto: SWZ/K).

Fig. 4. Productiekrommen, als functie van persatstand en korrelgrootte. Van boven naar beneden gelden de krommen voor: fijn/and (d50=0,1), gemid
deld zand (dS0-0,235), grof zand (dS0=0,44) en grof zand/gravel (d50= 1,3). De krommen zijn berekend op basis van: dichtheid specie =1850
kg/m1, dichtheid vaste stof =2350 kg/m ’ en een te overbruggen hoogteverschil van 4 m.
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Zïjlieren
Voor het bewerkstelligen van de zwaaibeweging van de zuiger zijn onder het
bedieningshuis, naast en iets voor de
ladderiier, twee zijlieren opgesteld (fig.
6).
Zij zijn gelijk aan de ladderiier, alleen de
trekkracht is tot 200 kN teruggebracht,
met behoud van een snelheid van
maximaal 20 m/min. De zijdraden be
staan uit 150 m staaldraad van 30 mm.
Via wandelschijven op de bovenkant
van de ladder worden de draden naar
de onderkant van de ladder geleid,
waar zij via scharnierend bevestigde
schijven zijwaarts naar de zijankers wor
den gevoerd.
De zijlieren zijn van hydraulisch be
krachtigde platenremmen voorzien en
kunnen bij het vieren van een zijdraad
ook worden afgeremd door de olieafvoer uit de hydromotor te knijpen, zo
dat de te vieren draad steeds strak blijft
staan.
Bedieningshuis
Het bedieningshuis rust op vier rubber
dempers op een stalen frame op het
bovendek van de middenponton. In
het frame is aan BB een toiletruimte in
gebouwd.
In het bedieningshuis staan drie conso
les: bedieningsconsoles aan SB en BB
van de bedieningspositie en een instru
mentenpaneel in het front (fig. 7).
De BB console bevat o.a. de bedieningshandles voor cutter, ladderiier en
BB zijlier, de spudbediening, een alarmpaneel en schakelaars voor de baggerlichten.
De SB console bevat o.a. de regeling
van en een meter voor het toerental
van de baggerpomp, drukknoppen
voor het in- en uitschakelen van de kop
peling van de tandwielkast, bedieningshandle SB zijlier, manometers voor de
stuurlucht en schakelaars voor de dekverlichting.

Fig. 6. De beide zijlieren en (nog net zichtbaar) de ladderiier onder het bedieningshuis. Rechts op de
voorgrond de wandetschijt van de SB zijlier (foto: SWZ/K).
Het instrumentenpaneel bevat digitale
meters voor spoelwater- en glandwaterpompdruk, diepte van de ladder,
stand van de paalwagen alsmede va
cuüm en persdruk van de bagger
pomp, en verder drie meters voor de
druk van de hydraulische pompen.
MACHINE-INSTALLATIE
De motoren die de baggerpomp aan
drijven, zijn Caterpillar dieselmotoren,
type 3512 DI-TA, van ieder 950 kW bij
1600 tpm.
In de met de baggerpomp geïntegreer
de Krupp tandwielkast (fig. 8), reductie
3,6:1, zijn een druklager en een schakelkoppeling ingebouwd. De tandwiel
kast steekt aan de voorkant door het
waterdichte schot tussen machineka
mer en pompkamer en is daarop met
rubber afgedicht.
Verder naar achter is in de middenpon
ton een derde motor van hetzelfde type
geïnstalleerd als hulpmotor, nu echter
afgesteld op 880 kW bij 1600 tpm.

Alle motoren lopen op gasolie.
Voor iedere motor is een eigen beun
koeler aangebracht. De koelers bevin
den zich in de zijpontons (aan SB voor
de pompmotoren, aan BB voor de
hulpmotor). Zij zijn van dek af bereik
baar voor schoonmaken en onder
houd. Het koelwater wordt bovendeks
van de zijpontons naar de middenpon
ton gevoerd.
Voor alle drie motoren geldt dat de ver
brandingslucht door de turbogroepen
(twee per motor) rechtstreeks van bui
ten wordt aangezogen. De uitlaten
worden recht naar boven door het
hoofddek gevoerd en hebben daar ie
der een eigen geluiddemper en
'schoorsteen'.
Voor het ventileren van de machineka
mer zijn aan dek twee luchtkokers aan
gebracht, ieder met een toevoerventilator. De afvoer gaat via het toegangsdekhuis, dat van luchtroosters in de zij
den is voorzien (en waarvan de deur
meestal open zal staan).

Fig. 8. Geïntegreerde baggerpomp/tandwielkast.

Fig. 7. De drie consoles in het bedieningshuis (foto: Van der Kloet).
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Hydraulische systemen
De hulpmotor drijft aan de achterzijde
via een Stiebel tandwielkast met drie
uitgangen, in totaal vijf hydropompen
aan: twee pompen voor aandrijving
van de snijkop en drie pompen op één
as voor alle andere hydraulische gebrui
kers: een pomp voor de zijlieren, een
voor ladderlier / spudwagen / spudhijs/
dekkraan/kaapstand en een voor stuurdruk (fig. 9). De maximale systeemdruk
is 250 bar.
Achter de pompen staan nog een losse
voorraadtank (3,5 m 3) en daarboven
een koeler voor de hydraulische olie op
gesteld.

Fig. 9. De hydraulische pompen: onder een van de twee pompen voor
aandrijving van de snijkop, daarboven de drie pompen voor de overige
gebruikers (foto: Van der Kloet).

Elektrische systemen
Via een snaaroverbrenging (reductie
1600:1500) aan de voorkant drijft de
hulpmotor een Ansaldo generator aan
van 80 kVA, 3 x 400/230 V, 50 Hz.
Verder is er een havenset, die aan SB
van de toegangstrap staat opgesteld
(fig. 10) en die bestaat uit een Deutz
dieselmotor, type 6L 912, van 42 kW bij
1500 tpm, en een Stamford generator
van 50 kVA.
Het startsysteem van de dieselmotoren
werkt op 24 V gelijkstroom, geleverd
door 12 accubatterijen, die zijn onder
gebracht in het voorste deel van het
toegangsdekhuis naar de machineka
mer. De acculaders zijn aan BB tegen
de trap in de machinekamer geplaatst.

Fig. 10. De havenset; onder de trap de hydrofoor en geheel links de
acculaders (foto: Van der Kloet).

Overige werktuigen
De beide pompmotoren drijven ieder
via een PTO nog een pomp aan: de
voorste motor een pomp voor de watersmering van het snijkoplager, de
achterste motor een glandwaterpomp
voor de baggerpomp (fig.11). Het wa
ter voor beide pompen wordt achterin
de middenponton van buitenboord
aangezogen en via twee filters en een
lange leiding naar de pompen gevoerd.
De inlaat is zover naar achter geplaatst,
omdat het water daar het minst door
het baggeren is vertroebeld.
Achter de achterste pompmotor staat
een Johnson algemene dienst pomp,
met een capaciteit van 30 m3/h.
Aan de voorkant van de havenset is een
elektrisch aangedreven nood-hydropomp geplaatst. Bij het uitvallen van de
normale hydraulische installatie kunnen
hiermee o.a. de ladder en de spuds om
hoog worden gehaald.

Fig. 11. De beide pompmotoren; op de voorgrond de door de voorste motor aangedreven spoelpomp
voor het snijkoplager, daarachter naast de achterste motor de glandwaterpomp; links de leiding die
deze pompen voedt (foto: Van der Kloet).
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Aan de voorkant van de hulpmotor
staat (naast de generator) een elektrisch
aangedreven compressor voor stuurlucht. De lucht wordt uitsluitend
gebruikt voor de pneumatisch aange
stuurde regulateurs van de baggerpompmotoren.
Onder de toegangstrap naar de machi
nekamer is een kleine hydrofoorset ge
plaatst.
VERDERE GEGEVENS
Alle systemen aan boord zijn ontwor
pen voor tropische omgevingscondi
ties: een luchttemperatuur van maxi
maal 40°C, een relatieve vochtigheid
van maximaal 80% en een watertem
peratuur van maximaal 32°C.
Aan BB is direct achter het bedieningshuis een hydraulisch werkende Heila
dekkraan opgesteld, met een SWL van
50 kNI en een bereik van 5 m.
Via luiken in het hoofddek kan de kraan
zowel de baggerpomp bereiken (voor
het verwisselen van pompdelen) als de
bergplaats in de voorste zijponton aan
BB. Het luik boven de pompkamer be
staat uit drie delen: het achterste deel is
gebout, het voorste deel is van knevels
voorzien en heeft een toegangsluikje
naar de pompkamer.
MONTAGE EN DEMONTAGE
De pontons van de hoofdponton wor
den met zware bouten aan elkaar ver
bonden. De voorste en achterste zijpontons zijn, per stel, gekoppeld met 2
x 2 bouten aan dek (fig. 12) en 2 x 2 op
het vlak.

Fig, 12. Koppeling tussen voorste en achterste
zijponton aan SB (foto: SWZ/K).
De middenponton is zowel aan de
voorzijde als aan de achterkant, aan dek
en op het vlak en uiteraard SB en BB
met de zijpontons verbonden. De be
vestigingen aan dek op het achterschip
bestaan uit één bout met daaronder
een paspen (zoeker), voor het overige
zijn er twee bouten per bevestigings
punt. Alle bouten op het vlak zijn als hamerbouten uitgevoerd.
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De verbinding tussen de hoofdponton
en de zesde ponton wordt gevormd
door de spudgeleidingen. Deze be
staan uit twee delen, met oogplaten ter
hoogte van dek en vlak, waardoor lan
ge, zware pennen (over de gehele
hoogte van de pontons) worden aan
gebracht (fig. 13).
De beide delen waar de zesde ponton
uit bestaat, worden aan de voorkant
gekoppeld met zware bouten, als el
ders, en aan de achterzijde door een
verbindingsstuk met oogplaten waar
door weer lange, zware pennen wor
den aangebracht
Montage en demontage gebeuren bij
voorkeur op het droge, met behulp van
zware kranen, maar is ook te water, in
drijvende toestand dus, mogelijk.
DE STANDAARD SERIE
Behalve de CSD 650 zijn er nog vier
kleinere zuigers In de nieuwe serie stan
daard zuigers opgenomen: de CSD
350, CSD 450, CSD 500 en CSD 600.
Bij de type aanduiding staat CSD voor
Cutter Suction Dredge en het getal
voor de diameter in mm van de perslei
ding. Er wordt een letter S aan toege
voegd, zoals bij de Gezhouba, indien
de zuiger met een spudcarrier is uitge
rust.
De voornaamste gegevens van de zui
gers staan in bijgaande tabel vermeld.

Fig. 13. De koppeling tussen hoofdponton en spudwogenponton gebeurt door middel von de spud
geleidingen (foto: Van der Kloet).
Lijst van toeleveranciers van de snijkopzuiger Gezhouba

(niet volledig)

Ansaldo, Gruppo Industrielle Italie

hoofdgenerator

Bokker Sliedrecht, Sliedrecht

elektrische installatie

van Dam, Zaandam

leidingwerk

Denison, Hilden

hydraulische installatie

Deutz, Rotterdam

dieselmotor havenset

Double D, Waatwijk

Heila dekkraan

Econosto, Capelle a/d IJssel

appendages machinekamer

Eurorxxm, Zutphen

Bij de CSD 350 wordt de ladder niet
door een ladderller maar met een hy
draulische cilinder bediend.
De CSD 600 is voorzien van een op de
ladder gemonteerde onderwaterpomp.
Deze wordt direct aangedreven door
twee gecontaineriseerde, dwarsscheeps
op de zijpontons opgestelde diesels, via
een speciale, in het draaipunt van de
ladder gemonteerde tandwielkast.
Alle zuigers zijn uit te rusten met stan
daard opties als: paalwagen, ankerbomen, UCW, concentratiemeter.
De CSD 600 en 650 kunnen ook wor
den geleverd met een extra booster sta
tion aan dek.
KRUPP VOSTA STANDAARD ZUIGERS
Lengte o.a

Flexion, Amsterdam

hydraulische slangen

Ceveke Motoren, Papendrecht:

Caterpillar motoren

Hägglunds Drives, Gorinchem

Hydromotor voor cutter

Meinen & Hopman, Spakenburg

ventilatie

Johnson, Assen

pompen en hydrofoor

Krupp Forciertechnik, Lübeck

geïntegreerde tandwielkast/baggerpomp

Nieuwenburg, Amstetdam

betimmering

Nista Amsterdam, Amsterdam

bouw van de zuiger; snijkop

de Ruyter, Sliedrecht

staaldraden

Sandfirden Technics, Den Oever

Stamford generator havenset

Shipdock, Amsterdam

eindassemblage zuiger

Sigma Coating Nederfand, Rot terdam

verf

Trelleborg, Velp

zuig- en perszak

Weka Marine, Krimpen a/d IJssel

beunkoelers

CSD 350

CSD 450

24,00
5,75

2,20

27,00
7,00
2,20

t

1,70
1,00
60

1,70
1,20
90

m
mm

8
350

10
450

m
m

Breedte
Holte middenponton
Holte zijpontons
Diepgang
Leeg gewicht

m
m
m

Baggerdiepte
Diameter persleiding

3412 DI-TA

Pompmotoren Caterpillar
vermogen
toerental

lieren, kaapstander; Stiebel tandwielkast voor
Hydromotoren; Rekh koppelingen

kW
tpm

1 x516
1800

3508 DI-TA
1 X 640
1800

CSD 500

CSD 600

CSD 650

36,00
8,00
2,40
2,40

57,00

65,00

11,50
2,80
2,80

10,50
2,90
2,40

1,30
146

1,70

1,45
380

15
500
3512 DI-TA
1 x950
1600

425
17

20

600

650

3512 DI-TA
2 x9 50
1600

3512 DI-TA
2x950
1600
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in Dredging Tèchnolbgy

Floating dredgers

l> Hopper suction dredg
[> Cutter suction dredgers
l> Suction dredgers with under
water cutting wheel (UCW)
t> Plain suction dredgers
D> Barge suction dredgers
> Silt dredgers
[> Bucket dredgers

Krupp Fördertechnik GmbH
Einsiedelstr. 6 D-23554 Lübeck
Tel. +49(4 51) 4501-0
Fax +49(4 5 1 )4 5 0 1 -7 5 0
http://w w w .krupp.com

Krupp Vosta B.V.
Klaprozen weg 75
NL 1033 N N Amsterdam
Tel. +31 (20) 4 93-66 66
F a x +31 (2 0 )4 93-66 70

<g> KRUPP
TAKMARINE BV
MARITIEME DIENSTVERLENING
Kantooradres:
Govert van W ijnkade 37
3144 E G M aassluis
Tel : 010 - 5921966
Fa x: 010 ■5927772

Centrale Drijvende Bokken:
Boom pjeskade 99
3011 X E Rotterdam
T e l.: 010 - 454 94 52
454 94 60
Fa x: 010 - 454 94 92

*

*

Hijs-, transport- en installatiewerk met behulp van drijvende
bokken en kraanschepen.
Bergingen op de binnenwateren.
Vissen van verloren ankers en kettingen.
Opruimen van bruggen, steigers, meerstoelen, palen, enz.
Verhuur van duikers en duikvaartuigen.
Verhuur van pompen, slangen, lieren, takelblokken,
compressoren, generatoren, werkvletten, enz.

Naar een Krachtenbundeling
in de Nederlandse Maritieme Sector
Het 5e Kaderprogramma van de Europese Unie
Op 28 januari 1999 w as het NIM
mede organisator van de nationa
le conferentie In Rotterdam :
“Naar een krachtenbundeling In
de Nederlands m aritiem e sector het 5e Kaderprogram m a van de
Europese Unie".
Veel informatie is daar over de deelne
mers uitgestort, beleidsmatige en prak
tische. De kansen en mogelijkheden
voor de maritieme sector zijn aangege
ven. Het NIM acht deze informatie van
zo'n gewicht dat het de belangrijkste as
pecten voor u nog eens op een rij zet.
5e KP - kerngegevens
Het Kaderprogramma loopt van 19992002, en heeft een budget van 15 mil
jard Euro (= 33 miljard gulden).
Het programma bestrijkt vier grote on
derzoeksthema's:
*
*
*
*

Biowetenschappen;
Informatie- en Communicatietech
nologie;
Productie en Transport;
Energie en Milieu.

Daarnaast geeft het 5de KP hoge priori
teit aan innovatie en aan het Middenen Kleinbedrijf (MKB).
De maritieme sector omvat een groot
aantal kleinschalige bedrijven. Van het
totale onderzoeksbudget wordt 3 mil
jard gulden speciaal gereserveerd voor
projecten waaraan het MKB deelneemt.
Key Actions
Elk van de vier genoemde grote onder
zoeksthema's is verdeeld in zogenaam
de "Key Actions" (KA's). Twee van de in
het totaal 21 KA's zijn in het bijzonder
van belang voor de maritieme sector:
*

*

Duurzame mobiliteit en intermodali
teit 371 miljoen Euro (= 871 miljoen
gulden).
Landvervoer en Marine (maritieme)
technologie 320 miljoen Euro (= 705
miljoen gulden).

Beide Key Actions vallen onder het the
ma Productie en Transport. Maar ook

onder KA's van de andere grote thema's
kunnen maritieme projecten worden in
gediend.
Europese criteria
Bij de acceptatie van projecten door de
EC onder het 5de KP wordt gestreefd
naar concentratie en clustering van pro
jecten, waardoor grotere projecten ont
staan met ruime budgetten. Hierdoor
wordt versnippering van onderzoeks
gelden tegengegaan. Projecten zullen
een duidelijke sociaal-economische im
pact moeten hebben en voor Europa
een toegevoegde waarde moeten ople
veren.
Projecten die industriële inbreng stimu
leren, hebben de uitgesproken voor
keur.
Selectiecriteria
Projecten zullen van een hoogstaande
wetenschappelijke en technologische
kwaliteit moeten zijn.
De toegevoegde waarde voor Europa
kan tot uiting worden gebracht door:
*
*

*

de deelname van tenminste 2 lidsta
ten;
een heldere exploitatieopzet van de
onderzoeksresultaten, gepaard aan
een goed disseminatieplan (d.w.z.
de wijze waarop de resultaten wor
den uitgedragen);
een prognose van de effecten die
het onderzoek kan hebben.

Het bereiken van de sociale doelstellin
gen kan worden aangegeven door de
effecten die worden verwacht op het
gebied van werkgelegenheid, gezond
heid, milieu en de kwaliteit van het le
ven in het algemeen.
Economische aspecten van een project
worden beoordeeld op effecten voor
economische groei en concurrentie
kracht. Verder zijn van belang de mate
van innovativiteit en de beoogde doel
matigheid van de managementstruc
tuur van het project.
Europese beleidsinvalshoeken
De politieke oriëntatie van de Europese
Unie heeft drie doelstellingen: de eco

nomische, sociale en ecologische duur
zaamheid, de kwaliteit/doelmatigheid
en de veiligheid.
Dit komt in het transportbeleid tot ui
ting in de vorm van geïntegreerde vervoenpoHtiek, waarin intermodaliteit cen
traal staat. Strategisch betekent dit, dat
de toename van mobiliteit moet wor
den opgevangen en de belasting van
mobiliteit op de omgeving moet wor
den verminderd. De inhoud van projec
ten die op dit onderzoeksgebied van
het 5e KR worden ingediend, zullen dan
ook aan deze beleidsintenties worden
getoetst.
5e KP prioriteiten voor mobiliteit en
maritieme technologie
* Sociaal-economische scenario's vra
gen om een verdere ontwikkeling
van vervoerssystemen.
* Vervoersinfrastructuur vraagt om
een vormgeving van overslag en ter
minals, en om effectieve maatrege
len voor milieubeheer en veiligheidsbehoud.
* Modaal en intermodaal transport
management vraagt om verbeterde
verkeersmanagementsystemen, op
de toekomst gerichte transportdien
sten en aangepaste satellietnavigatie
systemen.
* De maritieme technologie moet zich
richten op veilige en milieuvriendelij
ke schepen en geavanceerde tech
nologie van en op vaartuigen.
Project management
Goed management van het projectproces is van het allergrootste belang voor
het bereiken van een hoge slaagkans in
Brussel. Samen met Senter/EGL neemt
het NIM deze taak op zich. Initiatief van
het bedrijfsleven en samenwerking met
kennisinstellingen zijn daarbij absolute
voorwaarden.
Gaarne verneemt het NIM van U als wij
U nader kunnen informeren of assiste
ren bij het projectproces.
NIM adres: Zeestraat 100, 2518 AD
Den Haag
Tel: 070.3455165, fax: 070.3455609.
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Lustrumsymposium S.G.
“William Fraude”
Voortvarend Maritiem Nederland "Bagger & Multi Purpose Belicht"
Het Symposium werd gehouden op 17
november 1998 in het Aula Congrescen
trum van de Technische Universiteit
Delft ter gelegenheid van het 19de lus
trum. Reeds 95 jaar volgt het gezelschap
de ontwikkelingen in de Nederlandse
maritieme sector en zij onderhoudt goe
de contacten met het bedrijfsleven en
onderzoeksinstellingen op dit gebied. De
leden van dit gezelschap zullen vroeg of
laat bijna allemaal in de maritieme sector
gaan werken en het is vanzelfsprekend
dat zij gebaat zijn met een goed toe
komstperspectief. De volgende vragen
stonden aan de basis van het symposi
um: "Hoe voortvarend is maritiem Ne
derland" en "Welke ontwikkelingen
staan ons te wachten in deze sector?"
Twee, voor Nederland belangrijke, sec
toren worden toegelicht: de baggersectoren de multi-purpose vervoerssector.
Sprekers en voorzitters
Prof. Ir S. Hengst (sessievoorzitter), TU
Delft
Ir B. Westerduin, Ministerie van Verkeer
en Waterstaat
Dhr. Tankink, Ministerie van Economi
sche zaken
Ir S.C. Tan (sessievoorzitter), MARIN
Ing. R. van Gelder, Koninklijke Boskalis
Westminster N.V.
In g .). van Sliedrecht, IHC Holland N.V.
Dredgers
Prof. Ir W.J. Vlasblom, TU Delft
Ir R.J.B.C. Derks, Wagenborg Shipping
B.V.
Ir A.W. van Elsacker, Bureau Veritas
Ir R.W.F. Kortenhorst, Scheepswerf Bijlsma Frisian Shipyard Welgelegen B.V.
Ir B. Westerduin
De heer Westerduin houdt zijn betoog
over de innovatie in de maritieme sec
tor. Hij wil in zijn betoog aangeven hoe
V&W langs diverse lijnen en vaak vanuit
heel verschillende uitgangspunten inno
vatie in de maritieme sector en meer
specifiek in de zeescheepvaartsector be
vordert.
Dhr. Tankink
Doel EZ: Werven de wedstrijd laten
winnen door creëren van level playing
APRIL 1999 SCHIP*WERFd»ZEE

field en bevorderen van concurrentie
vermogen van Nederlandse werven
door bijvoorbeeld generieke steun (vers
trekken van ordersteun) en exportfinan
ciering (matching van rentesteun).
Tevens voert EZ overleg met "con
currenten" (overheden van andere
scheepsbouwlanden) teneinde te komen
tot een internationaal steunkader. Wat
betreft het bevorderen van concurren
tievermogen geldt: uitgangspunt is het
versterken en uitbouwen van bestaande
capabilities van werven. EZ zal deze aan
moedigen en versterken (NIM, SMO).
Ing. R. van Gelder
De Boskalis Westminster N.V. is een in
ternationaal opererende baggermaatschappij waarvan de kernactiviteiten
zich richten op het aanleggen en onder
houden van havens en waterwegen, het
creëren van land in water en het be
schermen van kusten en oevers. De be
langrijkste opdrachtgevers van Boskalis
zijn te vinden bij overheden (nationaal,
regionaal en lokaal), oliemaatschappij
en, mijnbouwondernemingen en ande
re aannemingsmaatschappijen.
Ing. J. van Sliedreclit
Om de toekomstige ontwikkelingen
met betrekking tot baggermaterieel en
de gevolgen daarvan voor de bouwers
van baggermaterieel te waarderen voor
wat betreft de werfinrichling, de werfoutillage, de organisatie en de procesbe
heersing, is het noodzakelijk te prog
nosticeren wat de verwachtingen zijn op
de middellange en lange termijn voor
wat betreft de orderomvang, de grootte
van het materieel en de types bagger
materieel. Aangezien de technische en
financiële risico's bij het bouwen van
baggermaterieel aanzienlijk kunnen zijn,
wordt ingegaan op de noodzaak tot zo
optimaal mogelijke procesbeheersing en
organisatie-aanpak.
Prof. Ir WJ. Vlasblom
Het is de verwachting dat de ontwikke
ling van de baggersector een gevolg is
van ontwikkelingen in de markt en dat
dit in de naaste toekomst ook zal gebeu
ren. Ook de toekomstige baggermarkt

zal zich richten op de bekende terreinen
zoals het aanleggen en onderhouden
van havens en vaarwegen en het win
nen van delfstoffen. Om een aantal re
den wordt verwacht dat de huidige
schaalvergroting zoals deze optreedt bij
de bouw van de nieuwe sleephopper
zuigers zich de komende jaren zal stabili
seren
Ir RJ.B.C. Derks
Voor Wagenborg als Nederlandse kwaliteitsreder in deze markt is het oplossen
van de creatieve vraag de grootste uit
daging. De initiële en operationele kos
ten moeten zo laag mogelijk gehouden
worden en de tegenstrijdigheden moe
ten goed worden ingevuld. Daar ligt de
uitdaging van de werf, toeleveranciers
en klassebureau.
Ir A.W. van Elsacker
Technische inspanningen worden in
eerste instantie altijd gedreven door ei
sen uil de markt. Deze eisen hebben ge
leid tot een rationalisatie van het ont
werpproces van de scheepsconstructie,
wat er op gericht is een zo gunstig mo
gelijke organisatie te vinden waarbij de
prestatie wordt verhoogt en tijd en in
spanning in termen van kracht en geld
worden bespaard. Gezamenlijk is op het
gebied van dit type gekomen tot een
concept dat deze rationalisatie omvat:
een beter resultaat met minder inspan
ning.
Ir R.W.F. Kortenhorst
Reder, werf en kenniscentrum blijken in
staat een scheepstype te kunnen ont
wikkelen, concurrerend te kunnen bou
wen en exploiteren, terwijl 20 jaar daar
voor gezegd werd dat dit type niet in
Nederland gebouwd diende te worden
("er zou niets aan te verdienen zijn"). De
cluster illustreert duidelijk de strekking
van dit symposium: scheepsbouw heeft
in Nederland nog steeds overduidelijk
een perspectief, als men maar voor el
kaar open staat en met elkaar de juiste
kennis toepast.
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d o o r C.J. V e r k l e i j

Cilinderslijtage dieselmotoren
In het boek "An analysis of th e factors w hich influence the cylinder liner
w ear In diesel engines" van Carl Hoegh [1], uit 1942, w ordt in de inlei
ding gesteld, dat bij een goed ontw orpen m otor de cilinders de enige
onderdelen vorm en w aarbij w erkelijk slijtageproblem en bestaan. Een
ietw at boude bewering m ijns inziens, w ant er zijn nog w el andere o n
derdelen aan een m otor die verslijten, uitlaatkleppen bijvoorbeeld.

Maar in essentie is cilinderslijtage een
steeds wederkerend onderwerp in de
vakliteratuur, ook vandaag de dag. Met
andere woorden, blijkbaar is er sinds
dien niet zo veel veranderd, doch dat is
maar schijn. Immers, de ontwikkelin
gen welke sinds ruim een halve eeuw
tijds hebben plaats gevonden, maken
de eisen die aan de combinatie
zuiger/zuigerveren en cilinder worden
gesteld steeds zwaarder en complexer.
Daarenboven worden de eisen ten aan
zien van bedrijfszekerheid en het on
derhoud (T.B.O .) stringenter, waardoor
aan het beheersbaar houden van de ci
linderslijtage steeds alle aandacht gege
ven moet worden. Theoretisch en prak
tijkgericht onderzoek vindt dan ook
volgens een haast continu patroon
plaats.
Publicaties zoals [2) en [3] verschaffen
interessante details over het tribolisch
gedrag van zuigerveren in een cilinder.
Feitelijk vormt dit de kern van de zaak
en dit aspect zal verderop in dit verhaal
nog ter sprake komen. Maar ook toe te
passen materialen, de bewerking van
de betreffende onderdelen, de regeling
van de cilinderwandtemperatuur en de
toepassing van de geëigende smeer
middelen spelen een belangrijke rol. Dit
alles bij gebruik van zware brandstoffen
welke toentertijd nog niet in zwang wa
ren.
Kortom het gaat bij het fenomeen cilin
derslijtage om een groot aantal facto
ren en het is aan de motorbouwers dit
proces op een of andere wijze beheers
baar te houden. Dit teneinde een ac
ceptabele levensduur te kunnen garan
deren.
Bij scheepsdieselmotoren met een cilinderdiameter > 450 mm en een toeren
tal > 200 t/min. varieerde de cilinderslij
tage, diametraal gemeten, destijds
tussen de 0,05 en 0,30 mm/1000 uur.
Daarbij was de cilinderslijtage van 4tact motoren ook toen al omstreeks de
helft lager dan van 2-tact motoren, een
tendens die men ook hedentendage
geregeld tegenkomt.
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Thans zijn slijtagecijfers van 0,05
mm/1000 u bij 2-tact motoren even
eens acceptabele waarden, doch schie
ten die door naar 0,2 mm/1000 u, dan
is er sprake van een probleem.
Voor medium speed trunkzuigermotoren zijn slijtages van 0,01 - 0,03
mm/1000 u gebruikelijk, waarbij uiter
aard ook uitschieters naar boven en be
neden op kunnen optreden. Bij de 4tact trunkzuigermotoren spelen de
tribologische aspecten echter een min
der kritische rol vanwege de loze arbeidsslag. Voor beide categorieën van
motoren is een levensduur van 60.000
u of meer thans gebruikelijk.
Enige begrippen met betrekking tot het
fenomeen slijtage
Slijtage kan worden omschreven als de
ongewenste verwijdering van materiaal
aan oppervlakken van werktuigonderdelen. Deze vindt veelal plaats door
mechanische krachten (wrijving), als
mede door chemische invloeden of een
combinatie van beide. Ook als gevolg
van erosie en cavitatie kan slijtage op
treden; deze spelen echter in dit ver
band nagenoeg geen rol van betekenis.

fig. 1. Structuur abrasieve slijtage met diepe pa

rallelle groefvorming. Scanning Electron Micro
scope (SEM) opname uit lit. [2]

Met betrekking tot het fenomeen cilin
derslijtage zijn de navolgende catego
rieën te onderscheiden.
Abrasieve slijtage
Deze wordt veroorzaakt door harde
deeltjes in de brandstof zoals aluminium-oxyden afkomstig van het raffinageproces (zogenaamd catalic fines),
dan wel vuildeeltjes zoals zand en der
gelijke. Voorts verbrandingsresten afge
zet op de boven- en zijkant van zuigers,
welke zo nu en dan afbrokkelen. Ook
materiaal dat loskomt ten gevolge van
corrosie en vreetverschijnselen leiden
tot abrasieve slijtage. Fig. 1 geeft een
dergelijk slijtagebeeld weer.
Corrosieve slijtage
Brandstoffen welke zwavel bevatten ge
ven aanleiding tot de vorming van zwa
velzuur welke op zijn beurt op onder
koelde cilinderwanden kan neerslaan
en corrosie veroorzaken. Dit effect
wordt groter naar mate het zwavelgehalte in de brandstof toeneemt. Hogere
cilinderdrukken hebben tot gevolg dat
het dauwpunt van die corrosieve pro
ducten stijgt, wat in vele gevallen er toe
leidt dat de koeling van de cilindervoering moet worden aangepast. In fig. 2 is
weergegeven een voorbeeld van corro
sieve slijtage.
Adhesieve slijtage
Deze vorm van slijtage treedt op als de
smeerfilm tussen de cilinderwand en

Fig.2. Kenmerkende structuur van corrosieve
slijtage; aantasting van de harde fase plus se
cundaire abrasieve slijtage. Uitlit.[2]
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zuigerveer wegvalt ofwel doorbroken
wordt. Met andere woorden er treedt
metallisch contact op tussen de wrij
vende vlakken. Op de contactplaatsen
treden dan hoge vlaktedrukken en tem
peraturen op, soms in die mate, dat
plaatselijk de wrijvende materialen aan
elkaar worden gelast en weer losgerukt.
Dit leidt vervolgens tot vreetverschijnselen (scuffing) zoals afgebeeld in fig. 3.

Een globale samenstelling voor dit giet
ijzer luidt als volgt:
C = 2 ,8 - 3 ,5 %
Si = 0 ,8 - 1 ,6 %
Mn = 0 ,4 - 0 ,6 %

P = 0 ,2 - 0 ,4 %
S = 0,1 % of lager

Verder komen daarbij nog kleine hoe
veelheden van legeringselementen zo
als Cr, Ni, Va, Tl, Mo en de laatste tijd
ook Borium.
Laatstgenoemd element wordt onder
meer toegepast in combinatie met co
quille gieten waardoor enerzijds betere
mechanische eigenschappen worden
verkregen ten aanzien van de rek en de
vermoeiingssterkte en anderzijds de

mogelijkheid wordt geschapen om
meer fosfor toe te passen waardoor er
meer harde fasedelen (steadiet) ge
vormd kunnen worden welke de slijta
ge beperken.
De laminaire grafiet in de structuur is
vooral gewenst vanwege de goede
smerende eigenschappen. Bovendien
houdt het de smeerolie vast.
Sommige fabrikanten van medium
speed motoren passen een warmtebe
handeling toe, zoals vlamharden en la
ser harden. Dienaangaande is het inte
ressant de ontwikkelingsgang te volgen
welke bij MAN B&W plaats vond voor
de cilindervoering/zuigerveren configu
ratie zoals toegepast voor hun 4-tact

m ax. c y l.
p ressu re

Fig. 3. Adhesieve slijtage met plaatselijke vreetplekken. SEM-opname (x 250) uit lit.[4]
Materialen
Zolang de dieselmotor bestaat, is gietij
zer het geëigende materiaal geweest
voor cilindervoeringen en zuigerveren.
Hierbij gaat het om het zogenaamd
grijze gietijzer {gray cast iron, Grauguss) bestaande uit perliet met laminai
re grafiet plus een ruime aanwezigheid
van harde deeltjes in de vorm van steadiet, een eutecticum van ijzer en ijzerfosfide (Fe3P). De hardheid ervan be
draagt ca. HV = 750, terwijl de
gemiddelde hardheid van het voeringijzer ca. Hb = 220 bedraagt. Vrije ferriet
dient zoveel mogelijk vermeden te wor
den.
In fig. 4 is een structuurfoto weergege-,
ven van dergelijk soort gietijzer.
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Fig.4 Structuur van een grijs gietijzer proefstuk (x 425) waarin structuurbeelden met steadiet A, la
minaire grafiet B en perlietische grondmassa C. Uit lit. [41]

1990

2000

Year
Fig.5. Chronolgische ontwikkeling zuigerveer/
cilinder voering-combinatie van MAN B&W 4tacl medium speed motoren. Uit Ut. 15]
motorenprogramma. In fig. 5 is hiervan
schematisch de loop van de ontwikke
lingen weergegeven sinds 1970.
In de beginjaren 1970 bestond die con
figuratie uit verchroomde zuigerveren
met een gietijzeren cilindervoering. De
maximum verbrandingsdrukken be
droegen toen ca. 125 bar. Vanwege de
toename van de verbrandingsdrukken
moesten de zuigerveren worden voor
zien van een hardere plasma coating.
Nog
hogere verbrandingsdrukken
noodzaakte de fabrikant om rond 1985
over te gaan tot het harden van de ci
lindervoeringen door middel van een
laserstraal behandeling.
Voor de nieuwe generatie motoren
worden zuigerveren toegepast voor-
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zien een chroomlaag met daarop een
ceramische coating type CKS36. De cilindervoeringen echter worden nu niet
meer gehard, aangezien de slijtagecijfers voor dergelijke voeringen nage
noeg gelijk zijn aan die van de geharde
uitvoering. Het achterwege kunnen la
ten van het hardingsprocédé betekent
een belangrijke kostenbesparing.
Ook bij de 2-tact kruiskop motoren
worden tegenwoordig meer en meer
topveren toegepast met een harde
laag. Bij New Sulzer Diesel wordt een
dergelijke harde laag aangebracht be
staande uit een mengsel van metalen,
carbiden en keramische componenten
door middel van een plasma toorts.
Een dergelijke laag is vrij dun, ca 0,5
mm, doch hiermede kan de standtijd
van zuigerveren toch aanzienlijk wor
den vergroot, zie fig.6.

koeling van de cilinders en zuigers,
waardoor de paradox ietwat begrijpelij
ker werd en de factor smering iets van
een begrensde toestand maar beheers
baar.
Toch is tot op de huidige dag de cilindersmering een onderwerp van voort
durende zorg en aandacht gebleven.
En zoals in het begin reeds vermeld,
vormt zij in feite het kernpunt in het he
le verhaal.
Met betrekking tot de cilindersmering
zijn er al sinds lange tijd speciale smeer
oliën ontwikkeld. De toepassing van
zware brandstoffen sinds de vijftiger jaren met inherent daaraan verbonden
hogere zwavelgehalten, maakte de toe
passing van alkalische oliën noodzake
lijk. Dit om de neerslag van zwavelzuur
op de cilinderwanden te kunnen neu
traliseren. Al naar gelang het type mo

Fig.6. Diagram dal de toename aangeeft van de standtijd van een zuigerveer door de toepassing
van een plasma coating. Uit lit. [6]
MAN B&W kent soortgelijke toepassin
gen, echter sinds kort worden de top
veren van 2-tact motoren daar uitge
voerd als gasdichte veren met dubbele
lap met over de omtrek een 6-tal groe
ven. Hiermede wordt een geleidelijke
drukvereffening over de desbetreffende
veer bewerkstelligd.
Smering
Op een van zijn colleges gaf prof.ir. B.C.
Kroon (1899 - 1954) eens de volgende
paradoxale beschrijving van de ver
brandingsmotor:
"Stel een zuigermachine, nauwkeurig
geconstrueerd met gladgedraaide cilindervoeringen en dito passende zuigers
plus zuigerveren, drijfwerk etc.; dit alles
voorzien van een deugdelijke smering.
In de ruimte boven de zuiger gaat men
vervolgens een vuur ontsteken waarbij
vlamtemperaturen van meer dan
2000 °C optreden. Kan een dergelijke
machine langdurig en bedrijfszeker
functioneren?"

tor, trunkzuiger/kruiskopmotor, zijn
daartoe speciale smeeroliën ontwikkeld
met specifieke eigenschappen qua oxidatiestabiliteit, zuiverend vermogen
(detergentie) en dergelijke.

Bij trunkzuigermotoren vindt de toe
voer van cilinderolie op de volgende
wijzen plaats:
- Separate toevoer door middel van cilindersmeertoestellen;
-Toevoer vanuit het hoofdsmeeroliesysteem via kanalen in het drijfwerk
welke door middel van kleine nozzles
in de zuiger een gedoseerde smering
van het zuigerhemd bewerkstelligt.
Fig. 7 geeft hiervan een voorbeeld.
Hierbij werkt additioneel de spatsmering vanuit het carter; bij kleine snello
pende motoren vindt de smering van
de cilinders uitsluitend via spatsmering
plaats.
De laatste jaren wordt bij 4-tact trunkzuigermotoren een zogenaamd antipolishing ring toegepast (zie ook fig. 7).
Hiermede wordt voorkomen, dat ver
brandingsresten welke zich op de bo
venste rand van de zuiger hebben vast
gezet, over de cilinderwand kunnen
schuren. Hiermede wordt zowel het
smeerolieverbruik als de slijtage aan ci
linders en zuigerveren verminderd.
Smeerolieverbruiken in de orde van 0.5
- 0,8 gr/kWh zijn daardoor mogelijk
geworden. Hierbij kan zelfs het pro
bleem optreden, dat door die lage
smeerolieverbruiken, de alkalisiteit van
de olie in het carter onvoldoende
wordt, zodat de volledige carterinhoud
voortijdig moet worden ververst.
Bij de 2-tact kruiskopmotoren heeft
New Sulzer Diesel reeds een tiental ja
ren geleden onderkend, dat de gebrui
kelijke wijze van cilindersmering via een
rij (hooggeplaatste) smeerstiften ontoe
reikend was. Met de opkomst van mo-

Fig.7. Doormid
del van druksmering vanuit de
zuigerkoelruimte
wordt smeerolie
via speciale
nozzles op het
cilinderloopvlak
gebracht. De
antipolishing ring
verwijdert ge
vormde afzettin
gen op de zuigerrartd.
Uit Wartsila W 38
folder [7],

Daarop volgde dan de uitleg van de cy
clische procesgang in de cilinders, de
SCHIP«WERFd»ZEE APRIL 1S99

R evised

Original

10% S t r o k

Multi-level

Low-level

52/6 2 /7 2 / 7 6 / 8 4 / 8 4 M
Fig. 8. Positie smeerstiften en smeeroliegroeven van Sulzer
RTA ciUndervoeringen. Gekozen is voor
de multi-level uitvoe
ring d. de linker
afbeelding in deze
figuur. Uit Ut. [2]
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toren met een super lange slaglengte
werden de tekortkomingen daarvan
steeds duidelijker. Uitgebreide onder
zoeken, zowel op de proefstand als aan
boord van schepen hebben uiteindelijk
geleid tot de toepassing van een dub
bele rij smeerstiften: het zogenaamd
multi-level cilindersmeersysteem, zie
fig. 8.

aantal plaatsen langs de cilinder capacitieve sensoren geplaatst. Aanvullend
werden computersimulatieprogramma's
opgezet teneinde overeenkomsten met
de metingen en trends te kunnen vast
stellen

Voorts wordt bij de grote boring moto
ren, onder andere het type S80MC,
een zogenaamde deaning ring toege
past welke dezelfde functie heeft als de
antipolishing ring bij 4-tact trunkzuigermotoren.
Een en ander om excessieve slijtage bij
dit type motor tegen te gaan.
Fig. 10 geeft het principe weer van de
ze ring.

measured values. T IK

Fig. 10. MAN B& tV deaning ring ten behoeve
van grote boring 2-tad motoren type MC.
Uit lit. [5],

sim u lated 1>miu

m easu red sa lu e s, m id stro kr

i

■
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Thans overweegt ook MAN B&W een
dergelijk cilindersmeersysteem. Daarbij
zal de inspuiting van de cilinderolie
elektronisch worden geregeld zodanig,
dat deze op het gewenste tijdstip, als
de zuigerveren passeren, plaats vindt.

Fig. 9 laat een resultaat zien van een
dergelijke simulatieberekening en van
de metingen. Ofschoon er afwijkingen
zijn tussen beide resultaten, geven deze
toch voldoende informatie omtrent de
nieuwe configuratie. Zo is onder andere

Een en ander ging gepaard met uitge
breide onderzoeken naar de actuele
smeerfilmdikte. Daartoe werd op een

Fig. 9. Smeeroliefilmdikten zoals deze ge
meten zijn alsmede
berekend. De bere
kende hmin. betreft de
filmdikte direct onder
de zuigerveer, hMlM
de filmdikte van de
achterblijvende olie
na passage zuiger
veer. Uit lit. [3]

vastgesteld, dat met het multi-level sys
teem een grotere smeerfilmdikte wordt
gewaarborgd en dit vooral ook in de re
gionen rond het bovenste dode punt
(BDP). Daarenboven wordt de verver
sing van de olie rond het BDP aanmer
kelijk verbeterd. De verdeling van de
hoeveelheid smeerolie over de rijen is
globaal als voigt: 1/3 deel gaat naar de
bovenste rij en 2/3 deel naar de onder
ste rij.

10
com^aîssh »

12

De dosering van de cilinderolie is met
de toename van de slag/diameter ver
houding toegenomen. Zo stelt MAN
B&W voor de 'super long stroke' versie
met een slag/diam. verhouding van. ca
4 een dosering voor welke 20 % meer
bedraagt dan bij de motoren met korte(re) slag.
In dit opzicht is de 2-tact kruiskopmotor
de laatste decennia meer gaan gebrui
ken. En dit is niet zo verwonderlijk, aan
gezien zowel de S/D verhouding als de
gemiddelde zuigersnelheid zijn toege
nomen. Het smeerolieverbruik bij 2-tact
kruiskopmotoren (na inlopen) bedraagt
thans 0,9 - 1,6 gr/kWh. Ter vergelij
king, bij de huidige 4-tact motoren be31

draagt het smeerolieverbruik globaal
0,5 - 0,8 gr/kWh.

fig, 12. De zuigerveren worden even
eens fijngedraaid.

Inlopen
Tijdens de inloopfase wordt als het wa
re de juiste vorm en oppervlaktegesteldheid van de voering verkregen. Die
periode is dan ook van belang voor de
levensduur ervan. In het verleden on
dergingen de cilindervoeringen met
een speciale beitel een eindbewerking
waardoor een fijn golfpatroon ontstond
op het cilinderoppervlak, zie fig. 11.

Zoals eerder vermeld worden de topveren veelal voorzien van een plasma-gecoate harde laag met tapsvormig pro
fiel. De tapse vorm van die topveer
moet voorkomen, dat deze gedurende
de inloopfase minder zwaar drukt op
decilinderwand.
Gedurende de inloopfase wordt de cilindersmering in het algemeen vrij wat
ruimer gesteld.
Bedrijfsresultaten
Terugkijkend naar de situatie rond de
40er jaren zoals die in het boek van Carl
Hoegh [1] is geschetst, is het interes
sant deze te vergelijken met de huidige
stand van zaken voor wat betreft cilinderslijtage.
Enige cijfers die in genoemd boek ver
meld worden, geven het navolgende
beeld.
Voor 4-tact kruiskopmotoren met een
cilinderdiameter > 550 mm varieert de
slijtage bij een 5-tal motoren tussen
0 ,0 4 5 -0 ,1 4 mm/1000h.
Het gemiddelde van 37 cilinders be
draagt 0,078 mm/1000h.

tot voor kort door Sulzer toegepost werd.
Uit Ut, 12]
Daardoor konden de wrijvende vlakken
dan gemakkelijker hun definitieve eindvorm verkrijgen. Deze methode wordt
door sommige licentiehouders tot op
de dag van vandaag nog gevolgd.
Nieuwere inzichten hebben uitgewe
zen, dat het inloopproces kan worden
verbeterd en verkort, door een gladde
re machinale bewerking gevolgd door
honen als eindbewerking.
Daardoor vindt minder uitbrokkeling
plaats van de harde steadiet deeltjes, zie
co n ven tio n al machining
• torn-out, broken and
loose hardphase
• missing graphite

piston ring

new sm ooth m achining
hardphase not dam aged

Fig. 12. Dooreen fijnere eindbewerking toe te
passen wordt de microstructuur minder be
schadigd. Daardoor gunstiger condities voor
het inloopproces. Uit lit. [2]

Voor 2-tact enkelwerkende kruiskop
motoren met een cilinderdiameter
> 670 mm varieert de slijtage bij een 8tal motoren tussen 0,107-0,39 mm/1000h.

Het gemiddelde van 48 cilinders be
draagt 0,160 mm/1000h.
Deze cijfers hebben betrekking op mo
toren met een aantal draaiuren dat ge
middeld rond de 30.000 uur ligt.
Uit bovenstaande kan worden gesteld
dat de cilinderslijtage van 2-tact moto
ren gemiddeld twee maal zo hoog was
als bij 4-tact motoren. Het betrof hier
motoren met een gemiddelde effectie
ve druk van ca. 6 bar en gemiddelde
zuigersnelheid van ca. 5 m/s voor de 4tactmotoren; bij de 2-tact motoren be
droegen die waarden respectievelijk ca.
4,5 bar en 4 m/s. Sommigen waren
nog uitgerust met luchtverstuiving. De
maximum verbrandingsdrukken waren
slechts ca. 40 bar en als brandstof werd
praktisch uitsluitend dieselolie toege
past.
Heden ten dage liggen bij 4-tact moto
ren de maximum verbrandingsdrukken
rond de 180 - 200 bar, de gemiddeld
effectieve drukken op ca. 25 bar en de
gemiddeld zuigersnelheid op ca. 10
m/s.
Bij de 2-tact motoren liggen de maxi
mum verbrandingsdrukken op 140 150 bar, de gemiddeld zuigersnelheid
op 7,5 - 8,5 m/s en de gemiddeld ef

fectieve druk op 17 - 19 bar. Gebruike
lijke slijtagecijfers in het huidige tijdbe
stek zijn daarbij:
Voor 4-tact motoren 0,01 mm/1000h.
Voor 2-tact motoren 0,02 mm/1000h

0,05
0,10

Met andere woorden: globaal is de ci
linderslijtage bij 2-tact motoren ook
thans ca. twee maal zo hoog als bij 4tact motoren.
De toegestane slijtage is bij kruiskop
motoren beduidend groter te weten
0,6 -0,7 % van de cilinder diameter.
Voor 4-tact trunkzuigermotoren ligt die
slijtage, vanwege groter gevaar van
'blow-b/ en smeerolieverliezen op ca.
0,25 %. Daardoor liggen de standtijden
voor beide categorieën ongeveer gelijk,
zo rond de 60.000 h. Bij het onderhoud
aan boord gaat dan ook de standtijd
van de zuigerveren een rol spelen. De
reders verlangen thans, dat de vervan
ging
van
(top)veren
eens per
12.000/15.000 bedrijfsuren zal plaats
vinden ofwel eens per 2 jaar.
Besluit
Hiermede is in vogelvlucht een uiteen
zetting gegeven over het thema cilin
derslijtage.
Hierbij zijn enige kernpunten rond dit
fenomeen aan de orde geweest, die
steeds weer opduiken zowel bij de ou
de generatie motoren als bij de nieuwe.
Het is ook een wederkerend thema
wanneer onderhoudsaspecten en der
gelijke ter sprake komen. En dat zal wel
zo blijven. Markant blijft echter, dat
met de rasse ontwikkelingen in de laat
ste decennia, het mogelijk is gebleken,
de factor cilinderslijtage beheersbaar te
houden en deze zelfs nog aanmerkelijk
te reduceren tot aanvaardbare propor
ties.
In dit opzicht is het daarom wel zinvol
geweest, daaraan enige aandacht te
schenken.
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Maritiem Officier
} P&O Nedlloyd:
aanmonsteren
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P&O

Bel v o o r m e e r in fo rm a tie over
een toeko m st als MAROF:
Bettina Rückher, tel.:

010 4006267 .

P&O Nedlloyd, afd. LFP, Boom pjes

40 , 3011

XB Rotterdam

Ben je een jo n g e Hbo’er m et
enkele ja re n ervaring? O f studeer
je binnenkort af aan de (verkorte)
H bo-opleiding M aritiem O fficier?
Dan kun je nü aanm onsteren op
een van de grootste en m odernste
handelsvloten ter w ereld.
Aan boord van de schepen van
P&O Nedlloyd w erken we volgens
het ‘geïntegreerde kem bem annin gsm odel'. Dat betekent d a tje
als M aritiem O fficier mede-verantw oordelijk bent voor de nautische
én de technische aspecten van het
schip, m aar ook w ordt betrokken
bij m an agem en t, autom atisering
en com m u nicatie. In de dyn am i
sche, high-tech om geving aan
boord is dat een grote verantw oor
delijkheid. N atuurlijk com bineert
P&O Nedlloyd deze uitdagin g
m et prim a sociale en arbeids
voorw aarden. Passend bij een
N ederlandse rederij m et een rijke
m aritiem e traditie.
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Onze cliënt, Damen Sh ip yard i Bargum is een werkmaatschappij van de Damen Shipyard Group.
De werf ontwikkelt en bouwt met 65 medewerkers voornamelijk vrachtschepen voor de kustvaart tot 4.000 ton
DWT. De werf is gespecialiseerd in het bouwen van enkelstuks of kleine series schepen. Een belangrijk deel van de
cascobouw wordt uitbesteed in het buitenland. De afbouw wordt met een grote bijdrage van toeleveranciers uitgevoerd
op de werf in Bergum (Friesland). De schepen onderscheiden zich door hoge kwaliteit, concurrerende prijs en snelle levertijd
Als uitgangspunt voor de schepen dienen basis scheepstypen, die op klantenspedficaties worden afgebouwd. Deze
scheepstypen worden voortdurend aan de ontwikkelingen op de markt aangepast. Bovendien wordt gewerkt aan de
ontwikkeling van een nieuwe generatie scheepstypen. O p de Tekenkamer werken circa 5 medewerkers, die zowel de
scheepsbouwkundige als de werktuigbouwkundige tekeningen vervaardigen. In verband met het vertrek van de huidige
functionaris komen wij namens onze cliënt graag in contact met kandidaten (m/v) voor de functie van

Hoofd Tekenkamer
ervaren scheepsbouwer die de koers bepaalt voor de volgende
generatie schepen
D e fu n c tie :

D am en v r a a g t :

Na een passende inwerkperiode waarin
u kennismaakt met de organisatie en
de werkwijze van de werf wordt u
verantwoordelijk voor de activiteiten
op de Tekenkamer.
U rapporteert aan het Hoofd Nieuw
bouw.
U geeft leiding aan het ontwerpproces
en borgt de kwaliteit.
U zorgt voor de diverse berekeningen
en de contacten met klassenbureaus
en autoriteiten.
U coacht de medewerkers in hun
ervaringsopbouw en ontwikkeling.
U stelt in nauwe samenwerking met
Ordercoördinatie en Bedrijfsbureau
planningen op, bewaakt de voort
gang en regelt uitbesteding van
tekenwerk.

- Een ervaren scheepsbouwer die met
het gestructureerd ontwerpen van
vrachtschepen in een vergelijkbare
grootte zijn sporen heeft verdiend.
- Opleiding HTS-Scheepsbouwkunde
of gelijkwaardig.
- Goede beheersing van de Engelse taal.
- Leeftijd vanaf circa 35 jaar.
- Woonachtig in Friesland of bereid zijn
te verhuizen.

Marin Sliip Management B.V.,
gevestigd in Delfzijl,
verzorgt het Technisch-,
Crew-, en Financieel
management voor
Nederlandse- en buitenlandse
vlagschepen variërend van
3.250 tot 10.000 DWT.

D am en b ie d t:

- Een verantwoordelijke functie met
veel ruimte om met eigen initiatief de
resultaten te beïnvloeden.

- De mogelijkheid om een herkenbare
bijdrage te leveren aan een nieuwe
generatie schepen.
- Een kleine informele organisatie die
deel uitmaakt van een onderneming
met een uitstekende reputatie.
- Een goed salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Als u die enthousiaste en ervaren
scheepsbouwer bent, schrijft u dan een
korte brief met c.v., onder vermelding
van referentienr. 141.90649 aan
Mercuri Urval B.V.,
Van Swietenlaan 25-I,
9728 NX Groningen.
Tel. 0 5 0 - 5 2 2 11 00,
fax 0 5 0 - 5 2 2 11 99.
E-mail: sol.nnl@mercuriurval.nl

M ercuri U rval

MARiMBHSPMAMAQEMEMTBM
In verband met uitbreiding van de vloot met
2 product-tankers hebben we plaatsings
mogelijkheden voor:
/ Kapiteins
V Stuurlieden
/ Scheepswerktuigkundigen
/ M aroff s (MBO/HBO)

I
W ij bieden u naast een goede verlofregeling
(8 week op, 4 week af) uitstekende doorgroei- en
promotiemogelijkheden. Zeevarenden die ervaring
hebben met ISM-procedures en in het bezit zijn van
olie-/tankercertificaten genieten de voorkeur!
Tevens verzorgen we op
dit moment de nieuwbouwbcgeleiding van twee,
in Nederland te bouwen
product-tankers van
6900 DWT, 3600 GT en 2460 KW
(oplevering oktober 1999
resp. januari 2000)

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact
opnemen met, of schrijven naar:
M arin Ship M anagement B.V.,
t.a.v. de heer M . Marree of J.Benedick
Postbus 121, 9930 A C Delfzijl
Tel.: 0596-633922/ Fax.: 0596-633929
Telex: 53171 msm
Internet: Http://www.marinship.nl
E-mail: crew@marincrew.nl

INTERNATIONAL

MARS REPORT No.69
July 1998
The loss of Derbyshire
Official Reports
The Department of Environment,
Transport and the Regions (DETR) has
recently published the findings into
the latest survey to establish the cause
of the loss of the bulk carrier Der
byshire. The general objective was to
seek evidence to prove or disprove
each of the 13 Loss Scenarios con
tained in Lord Donaldson's 1995 As
sessment, with the prime objective of
finding the cause or most likely cause
of the loss of the Derbyshire.
These Scenarios were discussed at
length with various bodies and a 14th
was also added - 'The Unforseen Sce
nario" - since the sea often springs sur
prises.
Phase 2 of the survey was carried out
during March and April 1997. It was
for the most part successful. A sonar
road map' of the wreckage site and its
surrounds was obtained. An area of
more than 2 square kilometres, en
compassing the main wreckage site,
was photo-mosaiced comprising
135,774 individual images of average
footprint 10m x 7m at a resolution
better than 50mm giving an estimat
ed coverage of 98% of the main
wreckage field.
Some 69 individual items of wreckage
were visited for close-up viewing
which generated some 200 hours of
prime video imagery. 12 individual
items were visited to obtain macro im-
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* 85% of the port side deck plating;
* 80% of the starboard side deck
plating;
* the bow, stem and accommoda
tion;
* 23 items of hatch cover wreckage
were found of which 13 complete
were covers and 10 were pieces; re
constructing the 10 pieces by area
resulted in the identification of a
further 4.2 of the remaining 5
covers.
The wreckage field must contain in ex
cess of 2,000 items.

Conclusions
Taking all the survey evidence into ac
count we conclude that:
* The most likely cause of the loss of
the Derbyshire was that the spaces
forward of the collision bulkhead at
Frame 339 became more or less
flooded over a period of time initiat
ing the sequence of events.

SCHEME

prevailed and very high waves of
low probability of occurrence could
have been encountered exceeding
what might be considered the 'nor
mal' design envelope of the vessel.
* The vessel was almost fully laden
with high density cargo with 2 of
the 9 holds empty.
* The destruction of the vessel as
seen on the seabed was caused by
the implosion/explosion mecha
nism. It accounts for the near total
fragmentation and disruption of
the vessel structures. No other
mechanism could wreak such hav
oc with a ship's structure except ex
plosives, there was however no evi
dence of pure explosion damage,
bums or scorch marks.
* Violent implosions/explosions can
not occur unless compartments re
main with strong and intact bound-

tanks in the engine room double
bottom, and most probably air re
ceivers and other tanks within the
engine room, also imploded caus
ing major destruction.
* The bow section was clearly largely
unaffected by implosion/explosion.
* It was therefore largely pressure
compensated, ie. full of water, as it
left the surface. This water entered
the bow through the various open
ventilators and the unsecured hatch
found in the survey.
* The filling of the bow would have
been a relatively slow process over a

* This flooding resulted in a substan
tial reduction in the freeboard of
the vessel at the forward end and a
reduction in the ability of the vessel
to 'rise to' the waves in the Typhoon
conditions.
* As a consequence, the forward car
go hatch covers were subjected to
considerably
increased
wave
heights and dynamic pressures.
These heights, in excess of the de
sign parameters, resulted in the fail-

Fig.2. The unaffected bow section

Fig. 1. No. 1 starboard hatch cover broken and cleanly folded in two by a wave impact.
ages of fracture surfaces yielding 302
individual specific shots. Subsequent
analysis of the imagery shows that the
majority of the vessel has been specifi
cally identified, viz.
* 100% of the centre line of the ves
sel;
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ure of the hatch covers and subse
quent foundering of the vessel.

The Principle Findings
* The vessel was hove to in the most
dangerous sector of a major Ty
phoon system where high waves

aries down to the requisite collapse
depth. In this case, by calculation,
such depths would be between
25m and 100m for primary struc
tures and, as seen, the failures fol
lowed the predictions.

period of hours and this, in con
junction with the hatch covers hav
ing failed in the holds, directly con
tradicts those loss scenarios pre
supposing a rapid initiation and
sinking by capsize.

* Every piece of the cargo section, be
tween Fr65 and Fr339, has been vi
olently and destructively affected
by the implosion/explosion mecha
nism either as a primary failure or
secondary effect.

* Model tests previously carried out
showed that the normal forward
freeboard of the vessel provided
barely sufficient reserve buoyancy
in a heavy seaway to protect deck
fittings and hatches from green sea
impacts. In a typhoon, with for
ward compartments flooded, the
vessel could not rise to the waves
and waves could sweep over the
bow.

* The cofferdam structures at bulk
head 65 were found integral, i.e.
the bulkheads (Frs64/65) were still
joined by the horizontal and vertical
diaphragm structures between
them, which means that no hull
separation in the vertical plane oc
curred between the two bulkheads.
* At the stem, the slop tanks immedi
ately aft of the Fr64/65 cofferdam,

'

All the hatch covers were found
within the wreckage field and indi
cations are that all had been firstly
driven into the holds by external
pressure, one at least by dynamic
impact.
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* The macro imagery of the many
fracture surfaces examined showed
that brittle type failures abounded
throughout the wreckage occur
ring in both 'A' Grade and E' Grade
materials. The diversity and evident
violence of these failures could only
have been as a result of the implo
sion/explosion mechanism.
* The above findings, coupled with
the disposition of the wreckage,
showing its relatively small spread
on the seabed, provide confirma
tion that the vessel was structurally
complete and without failure of the
main hull girder at the sea surface.
* The more or less even distribution
of the cargo throughout the wreck
age field and the inversion of dou
ble bottom structures makes unsafe
any conclusions which may be
drawn regarding the possible cap
size at the surface.
* The anomalies, being the unusual
set of sonar targets some 5 kilome
tres from the wreckage field, were
found to be natural features of vol
canic origin and therefore not perti
nent to the loss.
The "Loss Scenario Analysis” conclud
ed that the following were not the
cause of the accident:
Deck cracking at Frame 65, deck
cracking at mid-sections, torsional
weakness, hatch cover attachments,
fore deck corrosion and fracture, car
go shift/liquefaction, propulsion loss,
rudder loss/steering failure, explosion
and/or fire In the engine room, 'poop
ing' from forward waves, 'pooping'
from running with the sea. No 'unforseen' loss scenario was found.

Hatch cover failure was the Final conse
quence which caused the toss. The slow
filling of the bow prior to their failure in
dicates that this was not however the
initiating event. The 14th scenario inves
tigated - "Flooding of forward spaces" was considered to be tire initiating event
of the loss and this scenario describes the
cause of the loss. The subsequent hatch
cover failure was the final consequence
of the loss of the vessel.
We will never know exactly how the
vessel sank since there were no surviv
ing witnesses. The best we can do is to
postulate a sequence of events and
translate this into a more understand
able form which draws the various
threads of fact and augment them to
gether in a concerted way. We there
fore offer the following:
As the Typhoon approaches and sea
states increase, the Master turns head
to the seas in the prescribed manner,
keeping the seas just off the bow. The
vessel begins to take green seas over
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the bow of increasing frequency and
intensity. The unsecured fore deck
hatch cover is carried away and the
Bosun's Store space fills with every
wave over the bow, probably becom
ing full in less than one hour. Because
the hatch was hidden from direct view
of the bridge by the mast and other
fittings and, not least, the continual
green seas breaking across the deck,
the Master cannot see this happening.
Because of the increasing pitch mo
tions and wind and spray over the
deck, the Master also cannot see that
the bow has lost freeboard. (Even if he
could see this problem, the waves
breaking over the deck would make it
unsafe for the crew to attempt to in
tervene). In the darkness, the crew
could not switch on the fore mast
floodlights since the switches were in
the fore peak stores.
As the main force of the Typhoon ap
proaches and the seas increase even
more with substantial green seas now
crashing on the fore deck, the Master
heaves-to, matching, as far as possible,
the wave drift forces with his main en
gine and keeping the waves just off
the bow on the starboard side. Dam
ages now begin to occur to deck fit
tings. Ventilator mushroom heads and
floating ball types are carried away or
rendered open to the sea. The fore
peak ballast tank for example begins
to take in water with every wave and,
over 12 hours is more or less filled. The
vessel has now gone down by the
head by some 2.5m but this cannot
be realised by the Master due to the
ferocity of the wind and seas which
are now crashing and whipping across
the decks.
The vessel would now be more slug
gish to rise to the waves and 25m
waves would be sweeping over the
bow and dissipating their energies
along the deck over the first three to
four hatches. It is most probable that
at this time the vessel 'took a bad one1,
a high, steep wave, perhaps even a
very high wave or group of such
waves of low probability of occur
rence, combined with the vessel still
driving its bow downwards on the
back slope of the previous wave. The
wave crashes over the starboard side
of the bow and destroys the starboard
hatch cover of No. I hold, fracturing it
in the middle and driving it into the
hold followed by hundreds of tonnes
of water.
The port side hatch cover follows side
hatch cover follows, either at the same
time or with the next wave. In less
than 1 minute, with wave encounters
now at about 13 second intervals, No.
1 hold fills with 10,000 tonnes of sea
water. All forward freeboard and re
serve buoyancy is now lost and waves
roll un-impeded and without breaking
over the forward end and along the
deck, as if up a shallow beach, some
even approaching the bridge front.

Fig. 3. An example of the total destruction of the main cargo section of the vessel by implo
sions/explosions - note the access ladder which shows the scale of the wreckage.
The foremast and forward doghouse
are carried away and water cascades
down into and along the duct keel, fill
ing the cofferdam. If not already
breached, the hydraulic machinery
space bulkhead fails, imploding the
space and damaging the deck over.
The ship is now foundering. No.2 hold
hatch covers collapse under the wave
pressure and the hold fills, once more
in less than a minute. As she slips be
low the seas, the remaining hatches
are driven inwards by wave pressures
which become increasingly violent as
the beaching' angle increases with the
bow going down. Before the stem
goes below the seas, implosions/ex
plosions are already taking place at the
bow. The fuel tank, already containing
fuel oil and sea water, implodes inter
nally and relieves the increasing pres
sure on its bulkhead 339 boundary,
the air in the ullage space exploding
this bulkhead outwards at the top. No.
1 hold tanks begin to implode and the
whole process dominoes along the
length of the vessel in rapid fashion
with shock waves traversing the struc
tures weakening them and making
them more susceptible to collapse to
wards the aft end.
The stern is the last section to leave the
surface, probably now at an angle of
45 degrees down towards the bow
and rolling to port. Implosions at the
forward end of the slop tanks rupture
the engine room structures, the pump
room and No.9 hold section tear out
the double bottom, aided and abetted
by the weight of the engines and aux
iliaries. The stem immediately fills,
sinking below the surface. The accom
modation, already seriously damaged,
separates below the surface. Only a
few minutes have passed since No.l
hatch covers failed and there was not
enough time to send a distress signal.
The ship is now breaking broadly into
the sections seen on the sea bed and

hydrodynamic forces take over. It
probably took about 1 hour for the
ship to reach the sea bed.

Recommendations
Taking into account not only the neg
ative aspects of our findings but also
the positive, we include a discussion
on a number of possible changes in
vessel design, rule and regulation
which we believe will serve to improve
not only the safety of bulk carriers but
ships in general. These include:
Formal safety assessments, design for
extreme weather conditions, chang
ing design philosophies, double skin
plating in way of holds, loss of steering
ability, fore end flooding, fore deck
and fore end spaces access and hatch
covers.
More detailed proposals are made re
garding improvements in both fittings
and safety systems including ventilator
and air pipe design, positioning and
protection, spurling pipes, tank
sounding systems, bilge alarms,
means of emergency pumping, access
hatches and fore deck lighting. Obvi
ously these proposals will require de
tailed discussion and adoption into the
structure of the world maritime com
munity but it is hoped that they will be
seriously considered on the basis of ev
idence and the name of Derbyshire,
and her crew, will live on in the litera
ture as the promoter of improved ship
safety. It is also hoped that the
methodology and technology utilised
on the wreckage of the Derbyshire will
show the worldw'de maritime com
munity that no ship can be lost, how
ever badly damaged it may be, with
out the prospect of location and sur
vey as to the cause of the loss.
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H AV E N S

door

Wim v a n Ho r s s e n

Haven van Rotterdam
blijft open tijdens de eeuwwisseling
Rederijen moeten wel een ingevulde vragenlijst overleggen
Rond de eeuwwisseling zal de haven van Rotterdam openbli|ven. Het millenniumprobleem Is voor de haven
beheerder, het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, geen reden om de haven van 31 december op 1 januari
op slot te doen. W el moet voor alle zeeschepen die dan de haven gebruiken, een vragenli|st zijn overlegd,
waaruit blijkt dat ze millenniumgereed zijn.

"Het millennium is een probleem van
de ondernemingen, die daar vanwege
hun continuïteit iets aan moeten doen.
In de haven komen echter vele onder
nemingen bij elkaar. Als havenautoriteit
hebben wij de publieke verantwoorde
lijkheid ervoor te zorgen dat de risico's
acceptabel zijn", zegt Pieter Struijs, Di
recteur Scheepvaart van het Gemeen
telijk Havenbedrijf Rotterdam. De vraag
is echter hoe je kan weten, dat de sche
pen van die ondernemingen millenni
umgereed zijn. Dat is niet te zien. je kan
daarvoor niet terecht bij bijvoorbeeld
Lloyds, de Scheepvaartinspectie of de
verzekeringsmaatschappijen. Ook be
staan er geen certificaten voor.
Uitval van functies
Over welke problemen zich tijdens de
jaarwisseling bij de schepen in de haven
kunnen voordoen, kan Pieter Struijs niet
veel zeggen. Onderzoek in opdracht
van de UK P&l Club heeft aangetoond,
dat een gemiddeld schip zo’n 100 'embedded'-systemen heeft, waarvan er 70
millenniumgereed zijn. Tachtig procent
van de resterende systemen is nog mil
lenniumgereed te maken. Dit betekent
dat er gemiddeld 6 functies per schip
kunnen uitvallen. Maar het is niet be
kend welke. "Dat kan variëren van de
hoofdmotor tot de magnetron", zegt
Struijs. "Ik onthoud mij van voorbeel
den, omdat niemand weet wat er kan
gebeuren. Maar op die onzekerheden
willen we wel inspelen."
Om enige zekerheid te verkrijgen, wil
het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotter
dam rederijen en charteraars schriftelijk
laten verklaren, dat hun zeeschepen die
de haven gebruiken tijdens de eeuw
overgang,
millenniumgereed
zijn.
"Daarvoor hebben we een vragenlijst
opgesteld. Dit questionnaire moet ons
het gevoel geven dat we de betrokken
schepen rustig binnen kunnen laten",
zegt Struijs.
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Questionnaire
De questionnaire gaat in op de nauti
sche uitrusting van het schip, de ladingvoorzieningen en de uitrusting in het
kader van de beveiliging van het schip.
De vragenlijst moet uitsluitsel geven of
het schip en de elektronische appara-

Amsterdam, Vlissingen, Harlingen,
Delfzijl, Den Helder en Kustwacht
doen met Rotterdam mee

tuur aan boord millenniumgereed is.
Onder millenniumgereed wordt dan
verstaan, dat vastgesteld is dat de appa
ratuur geen elektronische componen
ten bevat, of dat de rederij heeft ver
klaard, dat de apparatuur geen
datumgerelateerde problemen zal ver
tonen, en dat er een noodplan is voor
het geval de apparatuur wèl datumproblemen zal vertonen, waarbij er vol
doende bemanning is om dat uit te
voeren.
"Van de vragenlijsten zullen we 10%
toetsen", zegt Pieter Struijs. "Niet con
troleren, want we willen niet op de
stoel van de ondernemer gaan zitten.

Bovendien is het fysiek onmogelijk om
te controleren, want omstreeks de jaar
wisseling zullen naar verwachting zo'n
150 schepen de Rotterdams haven aan
lopen."
Struijs legt de verantwoordelijkheid
voor het millenniumgereed zijn van de
zeeschepen nadrukkelijk bij de rederij
en. "Gezien het belang van de continuï
teit mag je verwachten, dat de reders er
alles aan zullen doen om problemen te
voorkomen. Dat moet beginnen op de
hoofdkantoren van de rederijen."
Het Havenbedrijf heeft de redersvereniging KVNR dan ook betrokken bij de sa
menstelling van het questionnaire,
waarvan eind mei de definitieve versie
gereed zal zijn.
Nationaal en internationaal
"Rotterdam streeft naar een nationaal
beleid voor het millenniumprobleem",
zegt Pieter Struijs. "Daarom hebben we
ons idee ingebracht in het Rijkshavenmeestersoverleg. Het ziet ernaar uit, dat
dit eind maart onze aanpak zal ovememen. Dan hoeven de rederijen voor de
Nederlandse havens het questionnaire
maar eenmaal in te vullen." Naast Rot
terdam nemen aan dit overleg de haÎ7

vens van Am sterdam , Vlissingen, Harlingen en Delfzijl, de marinehaven van

Millenniumprobleem in de binnenvaart

Den H elderen de Kustwacht deel.

Maar ook internationaal wordt er over
de problematiek overlegd. Inmiddels is
een groot aantal havens van rond de
Noordzee, waaronder Felixstowe, Thamesport en Harwich en de internatio
nale havenorganisatie IAPH in Rotter
dam bijeen geweest om over het
probleem te praten. In maart is er in
Londen een internationale bijeenkomst
van de International Chamber of Shipping en de US Coast Cuard, waar over
een internationale questionnaire zal
worden gesproken. Dat zou dan half
mei aan de IMO kunnen worden voor
gelegd.
Register voor binnenvaart
Ook voor wat betreft de binnenvaart
wil het Gemeentelijk Havenbedrijf de
zekerheid dat de schepen die omstreeks
de jaarwisseling de haven aanlopen mil
lenniumgereed zijn. Daarvoor kan het
Havenbedrijf wel terugvallen op een re
gister, dat deze bedrijfstak met de IVR
en de verzekeringsmaatschappijen aan
het aanleggen is (zie kaderstukje). Sche
pen die niet in het register staan, zullen
volgens Pieter Struijs op 31 december
niet zomaar de Rotterdamse haven bin
nen mogen varen.
Ook

zetf gereed

"Als we van de reders vragen, dat ze
hun schepen millenniumgereed heb
ben, moeten we natuurlijk ook ons ei
gen zaken op orde hebben", zegt Pieter

Inmarsat sets the date for privati
zation
The Inmarsat Council of Signatories,
met in London, and decided that the
Organization will privatize on April 15
this year. A letter is currently being is
sued to all signatories inviting nomina
tions for company directors. The new
company, which will be located in
London, will be governed by initially a
14-member fiduciary Board of Direc
tors: the Chief Executive Officer and
13 non-executive directors, three of
which will represent developing coun
tries. The new structure comprises two
entities: a two-tier private company,
(Inmarsat Holdings and Inmarsat Ltd.),
that will seek an initial public offering
(IPO) within approximately two years
of formation; and an intergovernmen
tal body, called the International Mo
bile Satellite Organization (IMSO), to
oversee Inmarsat's delivery of its public
service obligations, including the Glo
bal Maritime Distress and Safety Sys
tem (GMDSS). The Inmarsat Assembly
of 86 member governments, elected
Jerzy Vonau of Poland as the director
of IMSO. The Council met one last
time the week of March 15 to examine
progress towards the implementation
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Op initiatief van de verzekeringssector w ordt voor de binnenvaart een regis
te r opgesteld, w aarin alle schepen staan die m illennium gereed zijn. Daartoe
krijgen alle binnen vaart ondernem ers via hun verzekeraar een door Het Rijn
schepenregister (IVR) u itgew erkte Binnenvaart Millennlum-ChecklIJst, die zij
Ingevuld m oeten terugsturen.

De ontvangen informatie wordt door de IVR verwerkt met een computerprogramma, dat
uitgaande van het bestaande IVR-schepenbestand een relatie legt tussen het schip en alle
in een schip aanwezige apparatuur. Vervolgens maakt de IVR een inventarisatie van de mil
lenniumbestendigheid van alle apparatuur bij de desbetreffende leveranciers. Die worden
dan namens de IVR benaderd voorgegevens over de millenniumgereedheid van hun ap
paratuur. De informatie van de leveranciers wordt vervolgens ingevoerd in het IVR-compu
tersysteem en gekoppeld aan de individuele gegevens van de schepen. Daaruit volgt een
resultaat per schip, dat aan de desbetreffende binnenvaartondememer wordt meege
deeld.
Wanneer alle apparatuur in zijn schip millenniumbestendig zijn verklaard, hoeft hij niets te
doen. Wanneer over bepaalde apparatuur geen duidelijkheid is, moet de ondernemer de
ze zelf laten controleren of vervangen

Struijs. "Ons verkeersbegeleidend en in
formatieverwerkend systeem (VBS/IVS)
is al gereed en voor de communicatie
middelen zal dat in april of mei het ge
val zijn. We nemen deel aan het Rotter
damse
calamiteitenbestrijdingsplan
voor het millennium samen met de
brandweer en DCMR. Dat plan is geba
seerd op de normale Rotterdamse bestrijdingsorganisatie die met wat extra
mensen is versterkt."
"Daarnaast hebben we de dienstverle
ners in de haven, zoals de loodsen, de
slepers en de roeiers, gevraagd of ze
millenniumgereed zijn", zegt Struijs.
"De schepen die rond de jaarwisseling
binnenkomen, moeten natuurlijk alle
service krijgen." Naast deze zaken die
het Havenbedrijf als havenautoriteit aan

of the restructuring. At that time, the
transition date has been reviewed to
ensure that all the final legal and admi
nistrative details were completed
before the transition.
Contact:
Elizabeth Hess, Inmarsat.
T e l:+44.171.7281256,
fa x :+44,171.7281179,
E-mail: elizabeth-hess@inmarsat.org or
Internet: www.inmarsat.org/inmarsat

Sulzer RTA68T-B orders
Wartsila NSD has secured the first or
der for its low-speed RTA6T-B engines
from the Polish shipyard Stocznia Gdy
nia. The two six-cylinder engines will
be installed in a duo of 78,500 m ! LPG
carriers for Bergesen DY AS.
Each 68cm bore engine has a stroke of
2.72m and will produce 17,640 kW
(24,000 bhp) at 94 rev/min giving the
vessels a service speed of 18 knots. The
engines will be built by Polish licensee
H. Cegielsky and the vessels are sche
duled for delivery in june and Decem
ber 2000. There are now over 200
RTA-T engines in service or on order
(half being of 48cm bore.) While these
are the first orders for the 68cm bore

de waterzijde geregeld wil hebben, wil
het als havenmanager dat ook de ver
voersketen op het land millenniumge
reed is. Daarbij moet onder andere
worden gedacht aan de terminals, de
douane en het weg- en spoorvervoer.
Over die kant van de haven zal in mei
een grote conferentie worden gehou
den.
Overigens beperkt de kritische periode
in de haven zich niet tot 's nachts klok
slag 12 uur. In verband met het tijdsver
schil op de wereld loopt die in de Rot
terdamse haven van 31 december om
12 uur 's middags (Australische tijd) tot
1 januari 12 uur 's middags (Ameri
kaanse tijd) met nog 2 uur ervoor en er
na in verband met het mogelijk voor- of
achterlopen van de klokken.

version, the company says other pro
jects which suit these engines, like suezmax and capesize vessels, are under
discussion. The Motorship 02-'99

Marine
Equipment
96/9&EG

Directive

With effect from 1st lanuary 1999, the
EU Directive on marine equipment
(Marine Equipment Directive 96/
98/EC) must be applied within the
member states. For the fulfilment of
the tasks resulting from this Directive,
Germanischer Uoyd established the
company "GL Luxembourg” with
headquarters in Luxembourg. The EU
Commission has now approved "GL
Luxembourg” as a notified body in the
sense of the Marine Equipment Direc
tive (Annex A) under the identification
number 0801 for the entire area of ap
plication. The Directive applies to the
following types of equipment:
* Ufe-saving appliances
* Marine-pollution prevention
* Fire protection
* Navigation equipment
* Radio-communication equipment
According to this Directive, comple
mented by Directive 98/85/EC, certain
items of equipment may only be

placed on EU-flagged ships if these
products bear the mark of conformity.
To obtain this symbol, they have to
undergo a conformity assessment pro
cedure by a notified body and, follo
wing successful examination, are mar
ked with the stylized steering wheel
and the identification number of the
notified body. A EU member state
must recognize any items of equip
ment marked in this way, and may not
refuse to issue or extend the cor
responding safety certificates. Items of
marine equipment produced before
1st January 1999 may only be used for
the fitting-out of Community vessels
for a period of two more years.
An information brochure with the title
"The Direct Way, Guidance Notes on
the Marine Equipment Directive
(MED) 96/98/EC is available directly
from Germanischer Uoyd.
The contact address in Luxembourg is
as follows:
GL Luxembourg, 26 Place de la Gare,
L-1616 Luxembourg
Tel: +352.480062, fax: +352.496668,
Email: gl-luxembourg@germanlloyd.org
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Uit de Nieuwsbrief van
Dutch P. & I. Services
B.V. no. 26 (oktober
1998)
Schadefoossteiling/implied indem-

P&l

W E T E N S W A A R D I G H E D E N

den tot 10 Beaufort, tengevolge waar
van het schip en de lading ernstige
schade opliepen. Het schip moest een
noodhaven aanlopen om de schade te
inspecteren en de lading te herpak
ken. Tijdens de reis werd tevens een
andere haven aangelopen om repara
ties uit te voeren.

nity
Naar Engels recht heeft de vervrachter
van een schip in beginsel recht op
schadeloosstelling (de Engelse term
luidt: implied indemnity) door de tijdbevrachter, indien de vervrachter aan
sprakelijk is voor schade welke direct
voortvloeit uit het opvolgen van de or
ders of aanwijzingen van de tijdbevrachter. De vervrachter stelt zijn schip
immers beschikbaar aan de tijdbevrachter. De tijdbevrachter kan dien
overeenkomstig, binnen bepaalde
grenzen, bepalen welke lading het
schip van waar naar waar zal moeten
vervoeren en de Engelse rechter acht
het in die omstandigheden redelijk dat
de bevrachter in beginsel verantwoor
delijk is voor de consequenties van zijn
orders of aanwijzingen. Uiteraard is
het sterk afhankelijk van de omstan
digheden van elk individueel geval of
de vervrachter daadwerkelijk recht
heeft op schadeloosstelling.
In de Engelse rechtspraak is het hier
boven uiteengezette algemene princi
pe met betrekking tot schadeloosstel
ling reeds enkele malen getoetst.
Hieronder zullen wij de meest recente
uitspraak met betrekking tot het bo
vengenoemde onderwerp bespreken,
de ''Marie H" (Deutsche Ost-Afrika-Linie C.m.b.H. v. Legent Maritime Co.
Ltd., [1998] 2 Lloyd's Law Reports,
Vol. 2, 71). De vervrachter van de
"Marie H" had zijn schip voor een reis
van Duitsland naar Oost Afrika op ba
sis van een NYPE formulier vervracht.
De (tijd)bevrachtingovereenkomst voor
zag in de mogelijkheid van het vervoer
van gevaarlijke lading (eventueel aan
dek), mits de lading verpakt was over
eenkomstig IMO-voorschriften. Verder
bevatte de Bevrachtingovereenkomst
onder andere de volgende bepaling:
"(...) Captain shall be under the orders
and directions of the charterer as regards employment and agency".
Nu de bevrachtingovereenkomst de
bovengenoemde bepaling bevatte,
had de vervrachter volgens de Engelse
rechter in beginsel recht op schade
loosstelling door de bevrachter voor
de door hem geleden schade.
Het schip laadde in augustus/septem
ber 1993 onder andere zeven contai
ners en een krat met explosieve lading
(IMO dass 1.1). In de Golf van Biskaje
kwam het schip in zwaar weer terecht,
een tropische storm met windsnelhe
APRIL
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In de procedure vorderde de vervrach
ter schadeloosstelling voor off-hire pe
rioden en schade voor vertraging en
onkosten in de noodhaven. De recht
bank bepaalde als volgt:
1. De schade voor vertraging en de
onkosten waren veroorzaakt door
de aard van de lading en niet door
het slechte weer en dus komt de
vervrachter voor die schade in aan
merking voor schadeloosstelling
door de bevrachter;
2. De bevrachtingovereenkomst be
paalde dat het vervoeren van ge
vaarlijke lading voor risico en reke
ning van de bevrachter zou zijn.
Dientengevolge komen ook de ge
volgen van het vervoeren van ge
vaarlijke lading (lees: het verlengen
van de off-hire periode) in aanmer
king voor schadeloosstelling door
de bevrachter.
Samenvattend kan de vervrachter in
sommige gevallen aanspraak maken
op schadeloosstelling door de be
vrachter, zelfs indien de bevrachter
onder de bevrachtingovereenkomst
gerechtigd is bepaalde orders’ te ge
ven. De omstandigheden van elk indi
vidueel geval zijn natuurlijk bepalend
voor de vraag of de vervrachter daad
werkelijk aanspraak kan maken op
schadeloosstelling door de bevrachter.

Beëindigen van charters
In de praktijk is op de meeste charters
Engels recht van toepassing. Naar En
gels recht kan een charter feitelijk op
twee manieren voortijdig worden
beëindigd, te weten:
1. verbreking uit hoofde van een con
tractueel beding dat verbreking
mogelijk maakt (bijv. een ’cancelling dause’),
2. verbreking als gevolg van een 'repudiatory breach'.
3. Daarnaast kan een charter eindigen
door 'frustration'.
Uiteraard eindigt een charter ook na
dat deze is uitgevoerd of indien partij
en wederzijds overeenkomen het char
ter te beëindigen, maar dat valt buiten
het bestek van dit artikel. Nu verbre
king in de huidige markt actueel is en
zeer grote gevolgen heeft indien een
en ander onregelmatig gebeurt, leek
het ons verstandig om daaraan in deze
nieuwsbrief aandacht te besteden.

I . Contractueel beding
Dergetijke bedingen zijn over het alge
meen in het voordeel van de bevrach
ter geschreven en naar Engels recht
dienen deze clausules als forfeiture'
clausules te worden beschouwd. Een
gebrek dat niet echt van invloed op de
reis (of periode) is, kan derhalve niet
als een wapen worden gebruikt om
het charter te verbreken ("The San George" 83 LI.L Rep. 500).
Men dient 'load readiness' derhalve
steeds aan de hand van de feitelijke si
tuatie te toetsen en juridisch en tech
nisch advies is derhalve aan te raden.
Voorts is het aan te raden niet te lang
te wachten met het inwinnen van ad
vies. Immers hoe langer men wacht
hoe groter het gevaar is, dat men het
recht verspeelt om zich op de cancelling clausule te beroepen.
Een ander actueel aspect in verband
met 'cancelling clausules' zijn schepen
die de laycan niet halen. Vaak wordt er
om een verlenging van de laycan ge
vraagd. Indien men een dergelijke ver
lenging geeft, is het verstandig om
duidelijk aan te geven dat de bedin
gen van het charter inclusief de 'can
celling clausule' van toepassing blijven
op de nieuw overeengekomen laycan.
Komt het schip na de nieuwe laycan
nog steeds niet opdagen dan heeft de
bevrachter in ieder geval het recht om
een beroep te doen op de cancelling
clausule niet verspeelt. Verbreek in ie
der geval geen charter voordat de lay
can verstreken is ook al is het nog zo
duidelijk dat het schip de laycan niet
zal halen! Naar Engels recht kan dit
eenvoudigweg niet en een verbreking
voordat de laycan is verstreken kan
juist de bevrachter schadeplichtig ma
ken! De vervrachter op zijn beurt kan
het charter ook niet verbreken voordat
de laycan is verstreken en hij kan de
bevrachter ook niet dwingen om dit te
doen. Vragen kan natuurlijk wel (het
zou immers zonde zijn om een 'approach voyage' te maken met de weten
schap dat het charter na het verstrij
ken van de 'cancelling date' toch zal
worden verbroken). Zowel de be
vrachter als vervrachter moeten hier
echter oppassen voor onduidelijke af
spraken. Ook hier is het dus raadzaam
advies in te winnen. Om een voor
beeld te geven kan worden verwezen
naar clausule 10 van de Gencon
(1976). Deze clausule bevat de vol
gende zinsnede:
"Should the vessel not be ready to load
(whether in berth or not) on or before
the date indicated in Box 19, Charterers
have the option of cancelling this con
tract, such option to be declared if demanded, at least 48 hours before vessel's expected arrival at port of loading".

Op het eerste gezicht zou men den
ken dat de vervrachter binnen 48 uur
voordat het schip verwacht wordt het
charter moet verbreken als dat door
de vervrachter wordt gevraagd. Alge
meen wordt echter aangenomen dat
dit niet kan. De vervrachter mag dit
verzoek pas doen als de 'cancelling da
te' is verstreken ("Hehretia S" [1960] 1
Lloyd's Rep 540).
Er zijn echter ook bedingen die in het
voordeel van de vervrachter zijn ge
schreven. Een goed voorbeeld hiervan
is een clausule die 'withdrawal' moge
lijk maakt bij tijdbevrachtings-overeenkomsten. Ook hier geldt dat de clau
sule niet te pas en te onpas kan wor
den ingeroepen.
Indien een bevrachter bijvoorbeeld
een late betaler is en dit in het verle
den door de vervrachter (zij het met
protest) werd gedoogd, dan kan de
vervrachter het schip in de regel niet
terugtrekken indien een (volgende)
termijn niet binnen de overeengeko
men termijn wordt betaald, Wanneer
men het schip dan wel kan terugtrek
ken of andere maatregelen kan ne
men die tot het einde van het charter
leiden, hangt wederom van de feiten
af. Ook in dergelijke gevallen is het dus
zeer verstandig om tijdig advies In te
winnen. U kunt het echt maar één
maal verkeerd doen!
2. Repudiatory breach
Indien een bevrachter of een vervrach
ter In repudiatory breach is, dan is het
in principe mogelijk om het charter te
laten eindigen. De repudiatory breach
staat geheel los van de 'cancelling
clausule' en kan zelfs bestaan naast het
recht om het contract uit hoofde van
de cancelling clausule te beëindigen.
Een 'repudiatory breach1 is, zakelijk
weergegeven, een verzuim van een
partij bij een overeenkomst die zo ern
stig is dat dit tot de 'root of the con
tract1 gaat. Dit kan bijvoorbeeld zijn
een schip dat volstrekt ongeschikt is
om de contractuele lading te vervoe
ren. Over de vraag wanneer een schip
volstrekt ongeschikt is, is veel geproce
deerd en het is niet mogelijk om daar
een nette definitie voor te geven. Wel
kan worden gesteld dat de gebreken
echt zeer verstrekkend moeten zijn.
Een schip in tijdbevrachting dat bij
voorbeeld te langzaam vaart of kleiner
is dan omschreven levert in het alge
meen geen 'repudiatory breach' op.
In principe eindigt het charter pas als
de bevrachter de 'repudiatory breach'
van de vervrachter accepteert. For
meel is er dus geen sprake van 'cancel
ling' en dat maakt de zaken verwar
rend en vaak gevaarlijk. Wanneer men
derhalve met een zeer slecht schip
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wordt geconfronteerd, is het zaak om
zowel technisch als juridisch advies in
te winnen. Ook hier geldt dat men het
maar eenmaal fout kan doen. Doet
men het fout, dan is men als bevrach
ter zelf in 'repudiatory breach' en aan
sprakelijk voor de door de vervrachter
geleden schade. Dat de schade aan
zienlijk kan zijn, zal hieronder nog na
der aan de orde komen.

3. frustration
Frustration van een charter doet zich
voor wanneer er zich een uitzonderlijk
voorval voordoet dat buiten de macht
van beide partijen ligt en dat het on
mogelijk maakt om het commerciële
doel van het contract te bereiken. Dit
lijkt sterk op wat wij overmacht noe
men hetgeen in de praktijk vaak met
het toverwoord 'force majeure' wordt
aangeduid. Het is eenvoudigweg niet
mogelijk om aan te geven wat nu pre
cies 'frustration'/'force majeure' ople
vert en dat maakt de materie uiterma
te moeilijk en academisch. Alles hangt
af van leitelijke omstandigheden en, u

raadt het al, de beste remedie is om
advies in te winnen. In ieder geval
staat wel vast dat aan 'frustration'
evenals 'repudiation' zware eisen wor
den gesteld, Een ongeluk of een brand
op de laad- of losplek levert maar zel
den 'frustration' op. De bevrachter is
immers vaak degene die de stuwa
door aanwijst en betaalt. Hij draagt
dan ook het contractuele risico voor
vertraging en als zodanig is er niet aan
het vereiste voldaan dat het evene
ment buiten de macht van beide par
tijen ligt. Er is hier dus een verschil tus
sen 'feitelijke macht' en 'juridische
macht'. Zelfs als het ongeluk op de
laad- of losplek is veroorzaakt doordat
de installatie door de bliksem werd ge
troffen dan levert dat nog steeds geen
'frustration' op.
Van 'frustration' is dan pas sprake als
de onmogelijkheid om te werken lang
gaat duren (mede gelet op de aard en
duur van de overeenkomst) en er
geen andere manieren voorhanden
zijn om het schip te beladen.

Wat normaliter wel als frustration’ zal
worden aangemerkt is een overheid
die verbiedt bepaalde lading te ver
voeren.
Als een charter werd gesloten met het
specifieke doel om die lading te ver
voeren vanuit het land of naar het land
waar het verbod geldt, dan is er sprake
van:
1. een evenement dat buiten de
macht van beide partijen ligt en
2. een absolute onmogelijkheid om
het contract uit te voeren.
Wel moet het dan onzeker zijn hoe
lang het verbod van kracht blijft of
duidelijk zijn dat één en ander onrede
lijk lang zal duren. Een verbod waar
van zeker is dat dit maar een week of
enkele weken zal duren, zal in beginsel
weer onvoldoende zijn voor een 'frust
ration' verweer.

Tot slot

van charters en samengevat komt een
en ander neer op de aanbeveling tijdig
advies in te winnen. Het belang daar
van laat zich het best verklaren met
een omschrijving van de gevolgen van
een onregelmatige beëindiging. Bij
reisbevrachting kan de vervrachter
volledige schadeloosstelling vorderen
van de netto geleden schade. In het
ergste geval (dus als de vervrachter
geen ander werk voor het schip beeft
kunnen vinden) kan dit redelijk dicht
in de buurt komen van de overeenge
komen vracht. Bij tijdbevrachting kun
nen de gevolgen nog groter zijn, zeker
als het schip voor een redelijke termijn
(zeg 6 maanden) op charter zou zijn
geweest en zelfs als de vervrachter er
in slaagt om ander werk voor het schip
te vinden. Een vervangend charter
(het schip ligt immers 'spot) dat
US$500,- minder per dag betaalt, le
vert al gauw een schade op van
US$90,000.-!

In dit artikel zijn de complicaties aan
de orde gekomen van het beëindigen

i Ve r s e n

Renk streamlines its business
operations
Renk a company within the MAN
group, sold SEE (Société Européenne
d'Engrenages), a subsidiary based in
France, to ZF Marine, Padua/Italy. This
sale took effect on lanuary 1,1999.
SEE employs 170 persons and had a
turnover of some DM 35 million In
1997/98. Primarily comprised in its
range of products are marine rever
sing gear units incorporated into rivergoing, coastal and fishing boats, and
brake disks going into rail-bound vehi
cles. No more synergies had arisen be
tween this range and RENK's portfolio
of core products (transmissions for
tracklaying vehicles, large-size marine
and industrial gear units, slide
bearings). This agreement was com
plemented by one reached between
RENK AC and ZF Friedrichshafen AG,
Friedrichshafen. The agreement stipu
lates that the two companies will en
gage in the reciprocal transferring of
proprietary activities in the area of
transmissions incorporated into military-purpose vehicles. RENK has acqui
red ZF's LSC 3000 and ESC 2000 ran
ges of transmissions for tracklaying ve
hicles. ZF, in turn, has purchased
RENK's REMAT and EUREMAT lines of
transmissions for wheeled vehicles.
In 1997/98, RENK had a turnover of
DM 469 million, of which transmis
sions incorporated into military-purpose vehicles contributed DM 120
million. RENK's earnings from ordinary
business activities amounted to DM
30 million in 1997/98.
In the years to come, RENK will con
centrate its activities on producing
transmissions going into medium and
40

heavy-duty tracklaying vehicles, a
market segment in which RENK is
even now number one in the world.
ZF will strengthen its operations provi
ding transmissions incorporated into
military wheeled and lightweight
tracklaying vehicles. On |une 3, 1998,
RENK and ZF issued a joint statement
of intent. It delineated the basic points
of the working relationship to exist be
tween the companies. Germany's Fe
deral Cartel Office has given its appro
val to the setting up of this working re
lationship, which is expected to result
in the augmenting of each company's
core areas of business.

RoC-cursus "Medisch handelen
aan boord"
Het ROC "Kop Van Noord-Holland"
heeft van de Nederlandse Scheepvaart
Inspectie goedkeuring verkregen voor
het geven van de speciale STCW-opleiding "Medical Care on Board Ship".
De cursus die vijf volledige werkdagen
omvat, is bedoeld voor kapiteins en
schepelingen die verantwoordelijk zijn
voor de medische uitrusting aan
boord van schepen. Volgens de
Scheepvaart Inspectie voldoet deze
unieke cursus aan alle regels en voor
schriften uit de STCW 95 code van de
International Maritime Organization
(IMO). Reders van zeeschepen zijn
verplicht om minimaal één kaderlid
van een scheepsbemanning deze op
leiding te laten volgen.
Doel van de opleiding is dat de cursist,
na voltooiing ervan, in staat is om de
belangrijkste symptomen van acute
ziektes en aandoeningen te herken
nen, op systematische wijze te obser

veren, eerste hulp te verlenen bij on
gevallen aan boord en vla de radio
overleg te voeren met een arts inzake
diagnose en therapie. Ook wordt de
cursist geleerd therapeutische ingre
pen uit te voeren ten aanzien van
wondbehandeling en het veilig stellen
van vitale functies en om een zieke of
gewonde gereed te maken voor ver
voer naar de vaste wal.
Een cursist die de opleiding "medisch
handelen aan boord” wil volgen, dient
minimaal te voldoen aan het eindni
veau van gezondheidsleer, zoals gege
ven tijdens de opleiding maritiem offi
cier (MAROF) van de zeevaartscholen.
Voldoet men niet aan deze minimale
instroomeis dan bestaat de mogelijk
heid om bij het ROC Kop van NoordHolland een vijfdaagse cursus te vol
gen om aan dit niveau te voldoen.
"De cursus medisch handelen aan

boord", vertelt general manager
G.j.W. Leijnse van het opleidingsinsti
tuut, "kent voor reders een aanzienlijke
besparing in tijd en geld. Voorheen
duurde het in totaal zes weken voor
dat een zeevarende deze cursus kon
afronden. Nu is alles in één week samengebrachL”
Het ROC Kop van Noord-Holland is
het enige ROC in Nederland dat deze
opleiding geeft.
In de eerste helft van 1999 wordt de
nieuwe ROC-cursus gehouden in
week 6, 1 0 ,16,22 en 26.
Voor nadere informatie:
ROC Bedrijfsopleidingen,
Dhr. G.j.W. Leijnse
Postbus 250,1780 AG Den Helder.
Tel: 0223.616166, fax: 0223.610213.

Docente Ingrid Tenaneo (links) geeft instructie in praktische vaardigheid hechten op een
kunstarm tijdens de ROC-opleiding 'Medisch handelen aan boord".
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SWZ 99-04-01
A new type of CRP (contra-rota
ting propellers) system
Mishima, S. et at.

NKK Technical Review (002276),
199812/79, pg-70, nrpg-10, gr-9, ta1, dr-6, ph-3, ENC
NKK, in cooperation with other Japa
nese ship builders (KHI, SHI, HZ, MES),
developed a new CRP (contra-rotating
propellers) system. CRP systems have
been recognized as one of the most
effective energy-saving devices for
ships. This paper presents and outline
of the new CRP system and the "AHT
bearing". 0160414
SWZ 99-04-02
Llve-cyde reliability characteris
tics of m inim um structures
Bea, R.C.; Brandtzaeg, A.; Craig,
M.J.K.

]ml. of Offshore Mechanics and Arctic
Engineering
(001432),
199808,
120/3, pg-129, nrpg-10, gr-13, ta-4,
dr-5, ENC
Minimum structures are used primari
ly because of their low initial invest
ment and fast-track schedule charac
teristics. These structures, generally
cost less and take less time to commis
sion than more traditional structures
such as four-pile (leg) platforms. A wi
de varity of configurations of these
structures have been proposed and in
stalled in offshore locations around the
world (Craig, 1995). This paper details
a reliability and risk-based approach
that has been used to characterize the
life-cyde risk characteristics of three
minimum structures and one tradi
tional four-pile structure. The structu
res were all designed according to cur
rent American Petroleum Institute gui
delines (1993). Results from the life
cycle (design, construction, operation)
analyses of the quality and risk charac
teristics of the alternative structures are
summarized. The occurrences and in
fluences of human errors throughout
the life cycle are included. 0630321;
0630211

ced plastic (CRP) fabric into shape in a
closed mold with a foam core. One
unresolved issue using this framing
technology is the orientation of the fi
ber for the frames. This paper summa
rizes experimental results of the tes
ting of composite panels stiffened
with preform frames under in-plane
uniaxial compressive loads. 0130330;
0140360

cause considerable confusion. This pa
per attempts to provide an overview
of ECDIS and its current status. It also
discusses the recent development of
the associated Raster Chart Display
System (RCDS). 0210210

SWZ 99-04-04

Ausmarine (070332), 199811, pg119, nrpg-6, gr-1, ta-1, dr-1, ph-1,
ENC
Over 800 passengers lost their lives in
September 1994 when 'Estonia', a roll
on-roll off (Ro-Ro) passenger ferry,
capsized in the Baltic Sea in heavy
weather. As a direct consequence the
International Maritime Organization
(IMO) took immediate action to carry
out an in-depth investigation into the
safety of this class of vessel. The investi
gation was carried out by a Panel of
Experts which was instructed by the
Maritime Safety Committee (MSC) to
develop recommendations and pro
posals to amend the International
Convention for the Safety of Life at Sea
(SOLAS), with particular emphasis on
the safety of existing Ro-Ro passenger
ferries. It was agreed that the amend
ments would be adopted by a Diplo
matic Conference in November 1995.
This paper explores the issues arising
from the loss of 'Estonia' and the most
important SOLAS amendments adop
ted by the Conference. 0211430;
8020101,0240514

The benefits of Syncrolift over
graving and floating docks
Stokoe, C.

Shiprepair St Conversion (073340),
199811/15, pg-1, nrpg-9, gr-1, dr-2,
ph-4, ENC
A shiplift is an elevator which raises
ships for transfer ashore. It has nume
rous advantages over both graving and
floating docks within its range of appli
cability, namely between 150 and
40,000 tonnes of lifting capacity. Its
major benefit, aside from improved en
vironmental, productivity and safety fe
atures, is its ability to enable the drydock and transfer to shore berths, a lar
ge number of ships and yet remain
available for additional work. Most Syn
crolift equipped yards are capable of
onshore berthing of between five and
forty ships simultaneously. 0320830
SWZ 99-04-05
The disposal of toxic anti-fouling
(TBT) waste
Lomax, P.; Newham, /., Stratton, C.

Shiprepair & Conversion (073340),
199811 /19, pg-1, nrpg-12, ta-4, dr-2,
ph-1, ENC
The author describes experiences at
A&P Tyne in treating tbt process water
in accordance with UK Environmental
Agency's requirements. Existing treat
ment technologies are discussed, as
well as experiments and investiga
tions, the setup of a preliminary pilot
scale plant at A&rP Tyne, and details of
the final design of the treatment plant.
0321312
SWZ 99-04-06

SWZ 99-04-03
Buckling and postbuckling of
composite ship panels stiffened
w ith preform frames
Mouring, S.E.

Ocean
Engineering
(002350),
199908, 26/8, pg-793, nrpg-11, gr-1,
ta-2, dr-2, ph-3, ENC
A new composite preform framing
technology shows promise in the re
duction of fabrication costs for large
ship construction. There already has
been significant cost savings using this
framing technology in the construc
tion of small recreational boats and lar
ge yachts. This framing technology in
volves casting a dry glass fiber-reinfor
APRIL 1999 SCHIP*WERFd»ZEE

MARI TI EM
I N FORM ATI EC E NT RUM/ BT UD

Electronic chart display and in
form ation systems - an overview
Wild, S.

Ausmarine (070332), 199811, pg265, nrpg-6, dr-1, ph-4, ENC
The Electronic Chart Display and Infor
mation System (ECDIS) has a history
dating back to trials in the North Sea
in 1986, yet is only now evolved to the
point where it is gaining broad accep
tance. It has taken time to develop be
cause it is inherently complex but it is
now evolving into a mature technolo
gy that will provide an important new
navigation tool. The complexity of EC
DIS, the many related standards and
the plethora of jargon surrounding it,

SWZ 99-04-07
The latest international rules on
passenger carriers
Williams, I.

SWZ 99-04-08
Curtains on board tanker for
preventing spilt oil diffusion
Kubo, M .; Asaki, K.; Yamamoto, K.;
Oki, T.

International Journal of Offshore and
Polar Engineering(001310), 199812,
8/4, pg-311, nrpg-7, gr-2, ta-2, dr-13,
ENC
In this paper, the authors propose a
new device to prevent tankerspilt oil
diffusion. It encloses a hull with cur
tains whose depth is nearly equal to
the full load draft of the ship, and sin
kers are mounted on the foot of the
curtain to be stabilized in water.
Through some two-dimensional mo
del experiments, it is shown that the
device performs better than an oil
boom in preventing or reducing tan
ker-spilt oil diffusion. Furthermore, it
becomes clear on the basis of a fullscale performance of a curtain that
one of the most practical setting me
thod of the device is to handle the cur
tain rolled in the shape of a rope.
0950100; 0950113

Kopieen van de hier vermelde
artikelen zljn tegen betaling verkrijgbaar bij:
Maritiem Infomiatie Centrum
Mekelweg 2, 2628 CD Delft
Tel: 015.2786663
Fax: 015.2786855
Bij bestelling van artikelen dient
u het SWZ-nummer van het abs
tract op te geven.
De bibliotheek van het Maritiem
Informatie Centrum/BTUD is
geopend op werkdagen van
11.00 tot 16.00 uur
SWZ 99-04-09
Deepwater offshore develop
ments
Cress well, J.

Ausmarine (070332), 199811, pg-35,
nrpg-8, ta-2, dr-6, ph-7, ENC
Offshore oil and gas exploration and
production is moving into deeper wa
ter worldwide as oil companies at
tempt to replace and, if possible, build
their reserves base. This paper descri
bes recent developments in the major
deepwater provinces of the Culf of
Mexico, Brazil, West Africa and North
west Europe, giving a taste of the op
portunities potentially available to ma
rine industry suppliers, fabricators and
shipbuilders. 0630200; 0620214
SWZ 99-04-10
An energy-based approach to
determ ine critical defect sizes In
FRP ship structures
Phillips, H J.; Shenoi, R.A.

PRADS (076775), 199809, pg-975,
nrpg-8, gr-8, ta-3, dr-2, ENC
Fibre reinforced plastic materials are
finding increased usage in high perfor
mance ships and offshore structures.
One of the major issues affecting de
signers, shipbuilders and operators is
the long term performance of such
ships. From a safety and commercial
viewpoint, it is essential to determine
the significance of defects when they
arise. The main defect in FRP structu
res is delamination, when one ply in a
plate separates from another in a loca
lity. This paper seeks to address the de
fect tolerance of such delaminations in
ship structures. Typically, this covers
delaminations within flat plating areas,
in top hat stiffener configurations and
in tee joints. 0130330; 0140300
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Bouw grootste ankerliersysteem
ter wereld
Bodewes Winches ankerliersysteem maakt boren
vanaf 2.440 m eter w ater diepte mogelijk
Bodewes W inches B.V., een van 's w erelds toonaangevende producenten van ankerliersystem en m aakte op 2
m aart de officiële oplevering bekend van het grootste ankerliersysteem ter w ereld. Met dit ankerliersysteem
is het voor het eerst In de geschiedenis m ogelijk om bij een w aterdiepte van 2.440 m eter te boren. Hiermee
Introduceert Bodewes W inches een nieuwe en prijsbew uste benadering voor Deep W ate r Mooring.

combinatie van draden en kettingen
die verbonden zijn met ankers, waar
door het boorplatform zijn exacte posi
tie behoudt.
De ankers worden door het Nederland
se Vrijhof Anchors uit Krimpen a/d IJssel
geleverd. Het ankerliersysteem kent
unieke kenmerken voor wat betreft ca
paciteit, omvang en constructie. Zo kan
de opslagtrommel maar liefst 5 km
staaldraad opslaan met een diameter
van 95 m m en m et een totaal gewicht
van 180.000 kg. De combinatie van de
tractielier en kettinglier samen in een

Fig. 1. De opstelling
van het ankerliersysteem. Boven de combinotie tractielier/
kettinglieren onder
de kabellier met opslagtrommel.

frame levert aantoonbare voordelen
op. Zo kan de change-over veiliger en
sneller plaatsvinden en gebruikt de her
aanmerkelijk minder deckspace. In het
ankerliersysteem is bovendien de speci
aal voor dit project ontwikkelde en ge
patenteerde "Quicklink" opgenomen
voor het razendsnel overzetten van
staalkabel op ketting.
Deep Water Mooring is een nieuwe
technologie, waarin Nederland als au
toriteit op het gebied van innovatieve
scheepsbouwinstallaties, mede dankzij
Bodewes, voorop loopt.
"Innovatie is kenmerkend voor Bode-

Het betreft hier de opdracht voor het
eerste ankerliersysteem ter wereld dat
speciaal is ontwikkeld voor de nieuwe
generatie Ultra Deepwater Moored Semisubmersible welke op dit moment in
opdracht van Reading & Bates Falcon
Corporation in Korea wordt gebouwd.
Het is het grootste ankerliersysteem ter
wereld voor het boren naar olie op de
grootste waterdiepte tot nu toe: 2.440
meter en dieper. Dat is 1440 meter die
per dan tot nu toe het geval is. De eer
ste vijf jaar staat het boorplatform on
der contract van Shell in de Golf van
Mexico.

-

8 x Combinatie tractielier en kettinglier (op elke kolom van bet booreiland 2)
8 x Opslaglieron (in Iedere kolom van hel booreiland 2)
8 x leid schijven
8 x change-over systeem van ketting naar draad
18 x speciaal voor dll protect nieuw ontwikkelde en gepatenteerde
'QuicktmksT b v het snel en veilig overzeilen van staalkabel op ketting
- 8 x Fairleeds (leidwielen) (op elke kolom 2)
- 4 x lokale bedienings cabines mei consoles (op elke kolom 1)
- 4 x bedienings consoles voor bediening vanaf op de bmg

Fig.2. De Ultra Deepwater Moored Semisubmersible.

Het ankerliersysteem werkt met een
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The Cshaped
nature of
the
Quicklink
enables
connection
“in the air”
to chains.

Fig.3. De "Quicklink"
gepatenteerde koppeling tussen staalkabelen ketting.

wes Winches, omdat wij geen standaard lieren bouwen", zegt Rob Grootveld, directeur van Bodewes Winches.
"Dat de klant uiteindelijk voor Bodewes
gekozen heeft, mag best een prestatie
genoemd worden. Wij verwachten dan
ook, dat deze opdracht de deuren voor
vervolgopdrachten verder heeft geo
pend". Volgens Reading & Bates Falcon
had Bodewes de voorkeur ten opzichte
van een aantal Amerikaanse producen
ten vanwege het innovatieve ontwerp
en de snélle levertijd.
Vele toeleveranciers uit Nederland en
West-Europa hebben ruim een jaar ge
werkt aan de opdracht. Bij de ontwikke
ling en uitvoering van het systeem is re-

kening gehouden met kostenbesparen
de elementen. Zo heeft Bodewes bij
voorbeeld de opslaglieren onder in de
kolommen geplaatst om zo het zwaar
tepunt van het boorplatform te verla
gen. Na de bouw worden alle functies
van het systeem in de fabriek getest.
Daarbij worden de lieren, aandrijvingen
en het besturingssysteem aan elkaar ge
koppeld.

Bodewes Winches is een van de wereldmarktleiders in het engineeren, produ
ceren en leveren van geavanceerde en
omvangrijke lieren en liersystemen voor
de scheepvaart en de Deep Water offs
hore industrie. Bodewes Winches be
staat nu ruim 200 jaar en is toonaange
vend in de markt voor drilling
contractors, pijpenleggers, FPSO's en
andere toeleveranciers in de offshore.

Rg.4. De lieren in de werkplaats in de afbouw- en beproevingsfase.
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Moderne galvanotechniek
Op 12 januari 1999 werd de eerste
paal geslagen voor de nieuwbouw van
Heijchroom Amsterdam B.V.
Heijchroom is één van de vooraan
staande Nederlandse bedrijven op het
gebied van galvanotechniek. Bijzon
der daarbij is het feit dat Heijchroom
zelf metaalproducten fabriceert. Oe
nieuwbouw betekent een uitbreiding
tot 1.000 mz bedrijfsruimte, moderni
sering van de processen en een enor
me investering in milieu-, arbo- en
energievoorzieningen.
Het bedrijf werd in 1908 door P.A.
Heijdenrijk, de overgrootvader van de
huidige directeur/eigenaar R.D. de
Groot, opgericht. Tot 1986 bevond
het bedrijf zich in de binnenstad van
Amsterdam. In 1985 werd gestart met
de bouw van een nieuw bedrijfspand
op Industrieterrein Amsterdam-Westpoort. Het bedrijf liet een calamiteitenveilig pand bouwen en investeerde ca.
1 miljoen gulden in milieumaatrege
len om schoon te werken met een mi
nimum aan waterverbruik met behulp
van een systeem dat 85% van het wa
ter continu hergebruikt. In ruim 12
jaar is het pand echter wederom te
klein gebleken waarop is besloten in
1999 de oroductieruimte met ruim
100% te vergroten.
Heijchroom Amsterdam B.V. is aange
sloten bij de FME-CWM, Metaalunie,
de VOM en de NGO-SBG.
Er wordt jaariijks meer werk uitbesteed
aan de loonindustrie, dus ook aan
Heijchroom Amsterdam BV.. Ook de
vraag naar de levering van zogenoem
de 'totaalproducten' neemt toe. Deze
ontwikkeling heeft er mede toe geleid
dat Heijchroom Amsterdam B.V. dras
tisch moet uitbreiden.
Hierdoor kan optimaal ingespeeld
worden op de vragen uit de markt en
de verwachtingen van de overheid.
Door Heijchroom Amsterdam B.V.
wordt fors geïnvesteerd in nieuwe pro
cessen. Een voorbeeld is het geavan
ceerde warmtewinsysteem, waardoor
het energieverbruik sterk wordt teruggebracht en tegelijkertijd de klimaat
beheersing zorgdraagt voor een opti
male werkomgeving. Tevens vindt er
onderzoek plaats naar een alternatief
verwarmingssysteem voor procesbaden; de energie-emissies kunnen hier
worden teruggebracht met 40-60%.
Een ander voorbeeld is de reeks van
procesgeïntegreerde
maatregelen,
waardoor het rendement vanuit de
milieu- en de arbeidsomstandigheden
verder toeneemt. Opgemerkt moet
worden dat de galvanobranche als
eerste en als enige industrietak erin ge
slaagd is de emissies van (zware) me
talen naar het oppervlaktewater te re
duceren met meer dan 98%.
Het is de verwachting dat Heijchroom
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Amsterdam B.V. in zijn nieuwere en
uitgebreidere vorm eind 1999 van
start gaat. Tot dat moment vinden de
bedrijfsactiviteiten plaats op de be
staande lokatie.
Contact: Heijchroom Amsterdam B.V.,
R.D. de Groot, directeur
Galvanisch bedrijf/metaalwarenfabriek,
Rhoneweg 10, 1043 AH Amsterdam
Westpoort
Tel: 020.6148899, fax: 020.6148968

Systeembekabeling voor Prafibus
Siemens introduceert de FastConnecl
systeembekabeling voor snelle en
sterk vereenvoudigde montage van
Profibus-verbindingen in uitvoering
met koperen aders. De tijd om een kabelverbinding gereed te maken wordt
hierdoor verminderd van gemiddeld
10 tot 2 minuten. Het systeem bestaat
uit drie componenten, die op elkaar
zijn afgestemd. Deze componenten
omvatten de standaard Profibus-kabel, gereedschap voor het strippen
van de kabel en de snel te monteren
stekers.
Het nieuwe FastConnect-systeem ver
eenvoudigt in aanzienlijke mate de
montage van Profibus-stekers, Met het
Fast Connect-gereedschap verwijdert
men de buitenmantel en de ontvlech
ting van de afscherming bij de stan
daard Profibus-kabels exact op maat
en in een enkele,bewerking. Op die
manier kan men Profibus-stekers in cir
ca twee minuten gereed maken om
aan te sluiten. Op de conventionele
manier, waarbij de mantel laag voor
laag met een kabelmes wordt verwij
derd, bedraagt de vergelijkbare bewerkingstijd circa 10 minuten. Behalve
een aanzienlijke tijd- en kostenbespa
ring vermindert de kans op fouten bij
het installeren en het in bedrijfstellen
van Profibus-netwerken.
FastConnect-kabel is geschikt voor ge
bruik bij conventionele Profibus-ste
kers met schroefklemaansluiting voor
de koperen aders. Medio 1999 brengt
Siemens bovendien een steker op de
markt, waarbij de montage door mid
del van aansnijtechniek heel snel ver
loopt. In voorbereiding zijn FastConnect-kabel voor Profibus-PA en specia
le Tkoppelingen voor Profibus-PA. De
ze worden met name ontwikkeld voor
gebruik in de procesindustrie.

Inlichtingen: Divisie Industriële Pro
ducten en Energieverdeiing: tel:
070.3333515

TriMoek: Oplossing tegen stroom
storing
Lang Energy Systems te Apeldoorn
brengt het industriële UPS-systeem
Tribloek van Piller op de markt. Met
behulp van het systeem kunnen, af
hankelijk van de belasting, storingen
in of onderbreking van de stroom
voorziening dan wel volledige stroomuitval worden overbrugd.
De belangrijkste onderdelen van de
Tribloek zijn een speciale synchrone
motor/generatorcombinatie, een koppelsmoorspoel en een opslageenheid
voor kinetische energie, die via een
thyristor-converter verbonden is met
de synchroongenerator. Met een ren
dement van 96% is de Tribloek bui
tengewoon doelmatig. Het compacte
ontwerp draagt bij aan een verminde
ring van de onderhoudskosten, terwijl
de motor/generatorcombinatie een
veel hogere betrouwbaarheid heeft
dan een gescheiden uitvoering van
motor en generator. Aan de belastingzijde kunnen kortsluitstromen tot 10
maal de nominaalstroom worden op
gevangen.
De smoorspoel van het Triblock-systeem vormt de elektrische schakel tus
sen de stroomvoorziening via het net
en de synchroongenerator. De zeer
nauwkeurige koppeling vangt alle sto
ringen in het net op en voorkomt zo
dat de apparatuur in het veld hier hin
der van ondervindt. Harmonische
spanningsverschillen worden hierbij
volledig door de Tribloek opgevan
gen. Het speciale ontwerp van de
smoorspoel garandeert een breed ingangsspanningbereik en voorkomt
beïnvloeding van het net bij kortslui
tingen tot tweemaal de nominaal
stroom.
De synchrone motor/generatorcombi
natie van het Triblock-systeem is een

gepatenteerde ontwikkeling. De com
binatie omvat een borstelloze synchroonmotor en -generator in één be
huizing, waarbij de motor- en generatorwikkelingen om en om zijn gelegd
en een zeer efficiënte 'roterende trans
formator’ ontstaat
Ten opzichte van een passieve trans
formator bieden de rotorwikkelingen
het voordeel dat spanningswisselingen en vermogensfactorcorrecties
mogelijk zijn en een efficiënte harmo
nische demping kan worden gereali
seerd.
De Powerbridge is een energieopslageenheid waarmee kortstondige
energieonderbrekingen kunnen wor
den 'overbrugd'. Het systeem kan
maximaal 16,5 MWs aan energie op
slaan, voldoende om 800 KVA gedu
rende 20 seconden of 150 KVA ver
mogen gedurende 2 minuten volledi
ge spanningsuitval op te vangen.
Daarmee wordt ruimschoots de tijd
geboden om een dieselunit op te star
ten voor het geval dat een stroomsto
ring langer duurt.
Het Triblock-systeem biedt een groot
aantal voordelen. Zo voorkomt de
smoorspoel dat storingen en schom
melingen in de stroomvoorziening
hun invloed hebben op de apparatuur
in het veld. De uitgangsspanning blijft
dankzij de smoorspoel volledig ge
handhaafd, zelfs in geval van kortslui
ting. Dankzij de gecombineerde mo
tor/generatorset van de Tribloek is de
uitgangsspanning bovendien mooi si
nusvormig. De afwezigheid van ge
voelige semi-conductors en veroude
rende condensatoren dragen verder
bij aan een maximale betrouwbaar
heid en beschikbaarheid.
Het Triblock-systeem heeft de capaci
teit om permanent een -20% onder
spanning aan de ingangszijde te corri
geren zonder inschakeling van een
dieselunit.
Onderspanningen
tot
-50% worden - bij normale belasting gedurende 30 seconden opgevangen
door de Powerbridge. Afhankelijk van

Piller Tribloek UPS-systeem

Siemens FostConnect-system

SCHIPIWERMsZEE »MUI. 1899

de uitgangsspanning en belasting
kunnen de Triblock en Powerbridge
tot 2 minuten stroomuitval overbrug
gen zonder dat een noodstroomdiesel
hoeft te worden ingeschakeld.
Het Tribloek-systeem kan worden ge
leverd met de systeemsoftware Apomon voor data-acquisitie en -monitoring. Met deze complete informatiesoftware kan nagenoeg ieder stroomvoorzieningssysteem worden bewaakt
en beheerd via seriële interfaces, een
netwerk of modem. De software ken
merkt zich door eenvoud en snelle ver
werking, terwijl via een DDE-interface
alle gegevens in standaardapplicaties
(database, spreadsheets, e.d.) kunnen
worden opgenomen voor verdere ver
werking.
Informatie: Lang Energy Systems,
Postbus 231, 7300 AE Apeldoorn.
Tel: 055.5419333, fax: 055.5331691,
E-mail: Ies@xs4all.nl

zijn hydromotoren met een slagvolume van 100,5 liter per omw. die een
koppel leveren van 1.600 Nm per bar.
Ze zijn hier ingestetd op een maximaal
koppel van 345 kNm. en mogen con
tinu belast worden tot 350 bar. Het
mechanisch rendement bedraagt 98
% en het startkoppel 94%, het maxi
mum totaal rendement bedraagt een
97 %. Ze kunnen het voile koppel le
veren bij stilstand, onbeperkt in tijd en
ze lopen mooi rond vanaf ca. 0,03
omw. per min. Het geluidsniveau is
bijzonder laag.
Veilig remmen is zekergesteld door
schijfremmen die direct op de trom
mel werken.
Informatie:
Hans Langerak.
Tel.: 0183.625111, fax: 0183.626144,
Internet: www.hagglunds.com

SeaSTAR system
Hagglunds Drives
Hagglunds Drives, de vooraanstaande
Zweedse fabrikant van hydromotoren
en de grote Nederlandse baggeraar
HAM, Dredging and Marine Contrators, schrijven geschiedenis. Op de
nieuwe sleephopperzuiger van 'de
HAM, de HAM 316, wordt de zuigmondlier met een maximum trek
kracht van 110 ton direct aangedre
ven door grootkoppelmotoren. Nor
maal gebeurt dit met een flinke tand
wieloverbrenging. Het is voor het eerst
in de geschiedenis dat zoiets zonder
tussenkomst van tandwielen gedaan
wordt. Dit nieuwe en zeer moderne
baggerschip is in oktober in bedrijf ge
nomen en de lier die aan bijzondere
specificaties moet voldoen, functio
neert goed.
De eisen die aan baggerschepen ge
steld worden, gaan omhoog; er moet
preciezer gebaggerd kunnen worden.
Moet er volgens contract een bepaal
de diepte opgeleverd worden dan
kost overmaat extra geld. Wordt er
verontreinigd materiaal gebaggerd
dan wil men daar niet meer van heb
ben dan nodig is. De juiste dichtheid
in de zuigbuis zorgt voor het optimale
rendement.
Er worden eisen geformuleerd om de
positie van de zuigmond nauwkeurig
te kunnen regelen. Op het Ketelmeer
deed de HAM in deze zin ervaring op
met de milieuzuiger HAM 219. Hier
wordt de hoogtepositie van de wormcutter actief geregeld door een actieve
lier, ook direct aangedreven door hy
dromotoren van Hagglunds.
De eisen die bij dit moderne bagger
schip aan de positie regeling van de
zuigmond gesteld werden, maakten
het noodzakelijk voor een actieve lier
te kiezen.
Er is gekozen voor de directe aandrij
ving met de Marathon Magnum MB
1600 motor van Hagglunds Drives.
Deze zuigmondlier wordt door twee
van deze motoren aangedreven die
gemonteerd zijn als opsteekunit. Het
APRIL 1999 SCHIP*WERFd»ZEE

Fugro Starfix (UK) has announced the
availability of a satellite differential CPS
(DGPS) broadcast service, which meets
USA & IALA Radio Navigation recom
mendations and provides real-time po
sition and velocity information for
commercial vessels on the high seas, as
well as in coastal waters and harbours.
The Fugro SeaSTAR global service
transmits continuous DGPS error cor
rection data to subscribers on dedica
ted channels through Inmarsat com
munication satellites. It is available in
all four Inmarsat ocean regions. The
ship receives the SeaSTAR data
through its existing Inmarsat-A, Inmar
sats or Inmarsat-M terminal. Since
the SeaSTAR transmissions utilize a
special channel outside the normal In
marsat band, the reception of the
SeaSTAR data does not affect the use
of the ship's Inmarsat terminal for nor
mal two-way communications.
The global service provides consistent,
reliable navigational accuracy for ships
operating on worldwide routes. For
vessels operating in specific ocean
areas, such as ferries, cruise ships,
fishing vessels and research ships, Fug
ro also offers a regional SeaSTAR servi
ce, which uses spot-beams on geosta
tionary satellites. The spot-beam trans
missions are received on the vessel
using a compact omnidirectional an
tenna unit.
Fugro maintains a network of over 70
DCPS reference stations, sited at stra
tegic locations all over the world. The
se stations constantly measure the er
rors in GPS satellite transmissions and
calculate differential correction factors.
These corrections are broadcast via sa
tellite to subscribers in real-time.
The subscriber's ship is fitted with a
Fugro 3000LR DGPS receiver, which
receives the SeaSTAR broadcasts from
the Inmarsat terminal or spot-beam
antenna, demodulates the DGPS data
from multiple reference stations, com
bines the data from all of the reference
stations into a single new set of diffe

De direct aartgedreven 110 tons tier met de betde MB 1600 hydromotoren. De trommetdiameter bedroagt 1.380 mm

rential corrections, which are fed into
the ship's GPS receiver. The 3000LR
can work with most existing GP5 re
ceivers using the standard RTCM 104
DGPS data format. Fugro also offers
an optional embedded 8- or 12-channel GPS receiver in the 3000LR, provi
ding a compact single-box solution
outputting NMEA-0183 position, ve
locity and other data.
Fugro offers a flexible array of sub
scription choices, including single
year, multiyear and pay-as-used op
tions. Fugro's continually manned
network control centers around the
world provide 24-hour support.
The Fugro SeaSTAR service is available
from agents and distributors worldwi
de.
For details:
Fugro Starfix (UK)
Tel:+44.1224.257500,
fax: +44.1224.257523,
E-mail: enquiries@starfix.co.uk.

Capacitieve niveautransmitter
De divisie Instrumentatie van Berendsen PMC brengt een capacitieve conti
nue niveautransmitter van Besta op de
markt, de CLS’ 4-20. Deze capacitieve
niveautransmitter is geschikt voor toepassing in vloeistoffen, lichte bulkmaterialen en pasta's. De CLS'4-20 meet
het niveau door de capaciteit te meten

tussen de opnemer en de referentieelektrode, die is aangebracht op de
tankwand, een concentrische buis of
een aardelektrode. De, in de kop van
de CLS’ 4-20, ingebouwde elektronica
zorgt voor een 4-20 mA uitgangssig
naal. De elektronica Is voorzien van
een fail safe-functie die ervoor zorgt
dat het uitgangssignaal naar 22 mA
gaat wanneer deze waarde voor lan
gere tijd onder de 4 mA of boven de
20 mA blijft. Hetzelfde gebeurt wan
neer de temperatuur van de elektroni
ca te hoog of te laag Is. Indien ge
wenst kan de CLS'4-20 worden gele
verd in een Smart (HART)-uitvoering
waarmee in plaats van het niveau de
inhoud van een tank kan worden ge
meten. De Smart CLS'4-20 kan met
behulp van een PC of hand held communicator' worden ingesteld. In totaal
kunnen maximaal 15 Smart CLS'4-20
opnemers in een twee-draads multidrop-systeem worden opgenomen.
Informatie:
Berendsen PMC BV, divisie Instrumen
tatie. Tel: 070.4138860,
E-mail:
stefan.wahl@mcnl.berendsen.com
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Tabel 1

1 ( 2)
2(1)
3 ( 3)
4(4)
5 ( 5)
6( 6)
7 ( 9)
8 ( 7)
9 ( 8)
10 (13)
11 (10)
12 (11)
13 (12)
14 (15)
15 (14)
16 (16)
17 (17)
18 (18)
19 (19)
20 (20)

Zuid Korea
Japan
Italië
Duitsland
China
Nederland
Polen
Spanje
Finland
Taiwan
Roemenië
Frankrijk
Kroatië
Noorwegen
Denemarken
USA
Rusland
Oekraine
Turkije
Indonesië

Wereld

Tabel 2

O p g e le v e rd

O p d ra c h t e n

O rd e rp o rte fe u ille

V e r s c h il t.o .v .

4 e k w a r ta a l

4 e k w a r ta a l

p e r 31 d e c e m b e r 1 9 9 8

v o rig k w a r ta a l

N

egt

N

egt

N

egt

gt

28
115
8
26
22
11
10
18
3
5
6
6
1
9
6
23
3
2
1
2

750.299
1.553.340
222.799
329.200
214.737
59.001
139.659
101.158
97.684
73.962
34.339
68.910
22.021
41.111
35.106
143.721
29.355
18.031
6.480
15.699

52
104
8
11
23
24
16
15
0
7
2
4
0
7
2
24
4
3
0
0

1.391.410
1.359.223
102.255
87.241
150.267
53.611
134.188
78.671
0
161.282
8.400
9.900
0
39.104
8.970
109.013
22.945
29.303
0
0

337
490
102
101
185
305
83
125
12
35
104
30
31
60
24
55
66
29
55
36

10.470.358
10.028.339
2.298.166
2.006.342
1.909.570
1.128.583
1.009.577
1.003.423
953.185
715.234
711.117
606.793
580.891
482.653
482.534
459.521
452.763
446.773
362.216
237.436

20.268.124
19.652.494
2.153.526
1.994.551
2.363.141
678.925
1.134.334
1.017,667
745.595
1.116.711
749.073
446.564
782.907
286.787
641.252
560.976
342.769
575.852
346.161
231.027

+
+
+
+
+
+
+
-

15
43
1
23
15
6
6
15
3
3
9
3
2
7
5
1
2
1
1
4

+

-

476.673
532.956
128.782
352.737
161.209
37.133
53.283
108.724
105.938
95.804
34.360
56.604
53.792
22.436
85.988
24.248
3.636
8.768
6.075
32.196

347

4.121.39 2

358

3.889.254

2.635

38.105.831

57.385.408

- 92

-

.100.769

N

-

+
-

+
-

+
+
-

Opdrachten

Orderportefeuille

Verschil t.o .v .

4e kwartaal

per 31 december 1 9 9 8

vorig kwartaal

N

egt

N

egt

gt

N

LNG tankers
LPG tankers
Chemicaliëntankers
Olietankers (crude)
Producttankers
Overige tankschepen

3
12
27
15
16
0

194.540
84.533
298.832
452.391
256.050
0

0
6
17
17
20
0

0
132.355
214.459
726.275
332.530
0

19
51
161
176
168
2

1.476.325
826.279
2.131.315
6.430.799
3.133.288
11.710

1.955.100
893.732
2.286.786
18.296.155
4.545.597
7.100

- 3
- 9
- 16
+ 1
- 9
0

Droge bulkschepen
Droge bulk/olieschepen
Droge bulk, zelflossend
Droge bulk, overig

35
0
0
2

542.286
0
0
28.850

30
0
0
4

531.756
0
0
1.939

281
4
5
4

4.935.494
125.444
81.350
56.715

10.524.115
250.884
151.500
98.800

- 16
0
0
- 3

Vrachtschepen
Pass./vrachtschepen
Containerschepen
Koelschepen
Ro-ro vrachtschepen
Pass./ro-ro vrachtschepen
Cruise schepen
Overige passagiersschepen
Overige droge lading

36
0
48
10
15
7
5
8
1

246.592
0
744.102
121.797
343.576
76.611
250.944
49.736
6.480

45
0
31
6
16
13
1
12
1

316.948
0
518.199
87.250
367.382
180.144
4.800
52.746
18.000

458
3
237
35
127
72
40
74
8

3.129.806
36.571
4.876.024
469.214
2.396.333
868.775
3.391.290
229.298
107.850

2.727.804
26.201
6.705.040
352.317
3.359.824
763.680
2.605.165
48.845
137.900

240

3.697.320

219

3.484.783

1.925

34.713.880

55.736.545

31
0
25
1
4
34
5
7

52.066
0
140.652
90.125
16.176
52.525
50.060
22.468

36
3
16
4
0
58
3
19

97.687
6.020
84.274
69.860
0
80.895
22.331
43.404

217
7
66
23
19
285
15
78

548.040
20.070
430.906
1.257.769
196.775
421.651
243.077
273.663

196.019
5.131
174.249
827.420
100.737
92.725
140.918
111.664

Subtotaal bedrijfsvaartuigen

107

424.072

139

404.471

710

3.391.951

1.648.863

Totaal

347

4.121.392

358

3.889.254

2.635

38.105.831

57.385.408

46

-

Opgeleverd

egt

Visserij vangschepen
Visserij, overig
Offshore, bevoorrading
Offshore, overig
Research
Slepen/duwen
Baggeren
Overig

-

4e kwartaal
N

Subtotaal ladingschepen

egt

-

egt
_

+
+
-

-

+
-

168.242
0
900
34.700

6
0
25
5
4
1
4
3
0

+
+
+

40.635
0
421.596
52.426
49.711
38.498
248.380
1.872
11.925

- 95

-

879.816

+
+

+
+

+
-

+

192.040
17.841
160.016
350.309
110.363

9
2
12
2
4
15
0
+ 13

+

11.505
9.811
81.331
194.862
12.466
38.735
25.079
32.734

+

-

220.953

3

- 92

+

- 1.100.769
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Lloyd's Register of Shipping World Shipbuilding Statistics, december 1998
Het wereldorderboek had per einde
1998 een omvang van 2635 schepen
met 38.105.831 egt en 57.385.408
gt' dat is 92 schepen, 1.100.769 egt
(2,8%) en 332.677 gt (0,6%) minder
dan eind vorig kwartaal.

Tabel 2 geeft de cijfers voor de ver
schillende scheepstypen.

Nederland
Ons land neemt met 1.128.583 egt
op de wereldranglijst de onverander
de 6e plaats in. Naar gt gemeten staat
Nederland met 678.925 gt op de 12e
(13e) plaats en naar aantal schepen in
opdracht met 305 schepen op de 3e
(3e) plaats (tussen haakjes de positie in
het vorige kwartaal).

De opleveringen lagen ongeveer op
hetzelfde niveau als in het vorige kwar
taal: 347 schepen met in totaal
4.121.392 egt en 5.334.451 gt; dat is
2 schepen en 140.869 egt (3,5%)
meer, maar 336.936 gt (5,9%) min
der dan in het voorgaande kwartaal.

Bij de opgeleverde tonnage neemt
Nederland met 59.001 egt de 12e
(6e) plaats in, met 36.745 gt eveneens
de 12e (8e) plaats en naar aantal sche
pen met 11 stuks de 7e (3e/4e) plaats.

Nieuwe opdrachten waren aanzienlijk
minder dan in het voorgaande kwar
taal: 358 nieuwe opdrachten, met in
totaal 3.889.254 egt en 6.108.771 gt;
dat is 94 schepen, 1.587.898 egt
(29%) en 2.181.260 gt (26%) minder
dan in het voorgaande kwartaal.

Er waren 24 nieuwe opdrachten met
53.611 egt en 23.755 gt. Hiermee
staat ons land op de 10e (5e) plaats
naar egt, ook op de 10e (7e) naar gt
en op de met de USA gedeelde 3e/4e
(4e) plaats qua aantal schepen.

Volgens de gegevens van Lloyd's moet
circa 60% van de orderportefeuille
(23,7 miljoen egt) in dit jaar worden
opgeleverd, ongeveer een derde (11,8
miljoen egt) in 2000 en de rest (2,7
miljoen egt) in 2001 of later.

Toelichting tabellen
De tabellen geven een overzicht van
de opgeleverde schepen en ontvan
gen opdrachten gedurende het kwar
taal en van de orderportefeuille per
einde kwartaal, alsmede van de ver
schillen in de orderportefeuille ten op
zichte van het vorige kwartaal (in aan
tallen schepen en compensated gross
tonnage, orderportefeuille bovendien
in gross tonnage):
Tabel 1 per land; daarbij is tevens de
rangorde aangegeven in het be
schouwde kwartaal en (tussen haak
jes) in het voorgaande kwartaal;
Tabel 2 per scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland.

De cijfers voor de Top 20' scheeps
bouwenden worden in tabel 1 gege
ven.

Tabel 3

Totaal
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USA
Noorwgen

Zuid Korea
Nederland
Duitsland
Frankrijk
Italië
Finland

+
+
+
+
+
+

Denemarken
Kroatië
Spanje
China
japan

302.513 = 1,78%
299.657 = 1,76%

Daarna volgen Finland, Frankrijk, De
nemarken, het Verenigd Koninkrijk,
Kroatië, Singapore en Roemenië met
elk meer dan 100.000 egt.
Naar egt staat ons land dus op de 8e
plaats, naar gt met 308.921 gt op de
11 e plaats en naar aantal schepen met
70 stuks op de 6e plaats.

881.463
365.872
278.936
236.818
226.734
158.957

In 1998 werden in totaal 1730 sche
pen met 18.823.275 egt en
26.737.790 gt besteld, aanzienlijk
minder dan in 1997.
Er zijn twaalf landen die meer dan
250.000 egt aan nieuwe opdrachten
hebben geboekt:
lapan
6.225.175 SS 33,07%
Zuid Korea
4,682.172 . 24,87%
Duitsland
1.262.625 = 6,71%
Italië
978.251 = 5,20%
Nederland
839.236 . 4,46%
China
659.348 = 3,50%
Frankrijk
451.576 = 2,40%
Polen
438.322 = 2,33%
Taiwan
431.702 = 2,29%
Spanje
345.795 » 1,84%
USA
303.524 = 1,61%
Noorwegen
272.228 = 1,45%

126.975
138.672
172.483
457.088
1.219.608

Het lijstje spreekt verder voor zich.

Jaarcijfers 1998
Tabel 3 geeft voor ons land nadere de
tails.

Qua omvang van de orderportefeuille
heeft Zuid Korea de eerste plaats op
japan veroverd. Dit door een winst
van bijna een half miljoen egt, terwijl
japan ruim een half miljoen egt ach
teruit ging.
Er waren geen andere landen die er
meer dan 100.000 egt op vooruit gin
gen. Wel waren er meer flinke verlie
zers: ook Duitsland verloor een aan
zienlijke tonnage en verder gingen
China, Italië, Spanje en Finland er ie
der meer dan 100.000 egt op achter
uit.

LPG tankers
Chemicaliën tankers
Productentankers
Overige tankers
Vrachtschepen
Ro-ro vrachtschepen
Pass./ro-ro vrachtschepen
Cruise schepen
Overige droge lading
Bedrijfsvaartuigen

Vergelijking '98-'97
Wanneer we de cijfers per einde 1998
vergelijken met die per einde 1997,
blijkt dat de omvang van het wereld
orderboek in het afgelopen jaar met
31 schepen, 107.911 egt en 764.241
gt is toegenomen.
Onderstaand lijstje geeft de belangrijk
ste winnaars en verliezers (>100.000
egt + of -).

Totalisering over het gehele jaar van
de kwartaalcijfers voor opgeleverde
schepen en nieuwe opdrachten levert
de volgende informatie op:
In 1998 werden in totaal 1403 sche
pen met 17.042.173 egt en
23.591.574 gt opgeleverd.
Er zijn elf landen die meer dan een
kwart miljoen egt hebben geprodu
ceerd:
japan
6.666.627 = 39,12%
Zuid Korea
3.486.086 SS 20,46%
Duitsland
952.345 « 5,59%
869.649 = 5,10%
China
Italië
721.508 = 4,23%
Polen
536.651 SS 3,15%
Spanje
435.204 = 2,55%
377.090 ES 2,21%
Nederland
303.068 = 1,78%
Taiwan

Daarna volgen Finland, Denemarken,
Roemenië, het Verenigd Koninkrijk,
Slovakije, Australië, Indonesië, Turkije
en Rusland met ieder meer dan
100.000 egt.
Naar egt staat Nederland dus op de 5e
plaats, naar gt met 521.217 gt op de
7e plaats en qua aantal schepen met
225 stuks op de 2e.

Opgeleverd

Opdrachten

Orderportefeuille

Verschil to.v.

4e kwartaal

4e kwartaal

per 31 december 1998

vorig kwartaal

N

egt

N

egt

N

egt

gt

0
1
0
0
7
0
0
0
0
3

0
4.830
0
0
38.746
0
0
0
0
15.425

0
0
0
0
2
0
0
0
0
22

0
0
0
0
15.336
0
0
0
0
38.275

1
6
2
1
134
1
2
1
2
155

4.100
40.588
12.796
10.560
617.358
8.670
41.625
4.188
23.800
364.898

2.000
23.618
7.998
6.600
411.951
11.560
42.500
698
23.800
148.200

11

59.001

24

53.611

305

1.128.583

678.925

N

egt

0
1
0
0
- 10
0
0
0
0
+ 17

0
3.870
0
0
41.523
0
0
0
0
8.260

-

+ 6

+

37.133
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KONINKLIJKE
NEDERLANDSE
VERENIGING
VAN TECHNICI
OP SCHEEPVAART
GEBIED
Netherlands Society
of Maritime
Technology

P e r s o n a l i a

Van Brink Shipyard B.V.
Bij Van Brink Shipyard B.V. te Rotter
dam heeft een wisseling in de directie
plaats gevonden.
De heer J. Bartels is met ingang van 1
januari 1999 benoemd tot statutair di
recteur en de heer V.C. Diego tot be
drijfsleider. De heer B.F.j. Schooff gaat
de functie van controller bekleden.

In

M e m o r i a m

M.W.M. van der Burgh
Te Giessenburg is op 12 januari 1999
overleden de heer M.W.M. van der
Burgh, maintenance engineer bij de
NAM te Schiedam. De heer Van den
Burgh was 49 jaar oud en ruim 17 jaar
lid van de KNVTS.

J. Nieuwenhuis
Op 3 februari 1999 is te Heerjansdam
overleden de heer j. Nieuwenhuis, as
sistent bedrijfsleider bij Niehuis & Van
den Berg. De heer Nieuwenhuis was
49 jaar en ruim 13 jaar lid van onze
Vereniging.

B a l l o t a g e

Voorgesteld en gepasseerd
voor het JUNIOR LIDMAATSCHAP
H.van Alphen
Student ScheepsbouwkundeTU-Delft
Van Bossestraat 7,2613 cm DELFT
Voorgesteld door G.FI.R.van l|zerfoo
Afdeling Rotterdam
R.H.W.Bindels
Student MAROF Flogeschool Zeeland
Klingbemden 53, 6551 KV BRUNSSUM.
Voorgesteld door A. de Groot
Afdeling Zeeland

48

I.C.H.M.van den Brandt
Student Scheepsbouwkunde HTS
Haarlem
Zijlweg 2 App.3, 2051 BB OVERVEEN.
Voorgesteld door T. Lantau
Afdeling Amsterdam

J.Huisman
Afdelingshoofd Directie Materieel
Kon.Marine Den Haag
Bergse Maas 19, 2641 W PI|NACKER.
Voorgesteld door |.|.Hopman
Afdeling Rotterdam

L.HHarius
Student Elektrotechniek Hogeschool
Enschede
Soeratesstraat 40, 7552 TX HENGELO
(Ov.).
Voorgesteld door j.P.Burger
Afdeling Noord

j.van den Hul
Engineering W.W.E.
julianaweg 1015, 9721 RV GRONIN
GEN.
Voorgesteld door D.H.Kuiper
Afdeling Noord

H.P.Leemhuis
Student Scheepsbouwkunde Hoge
school Haarlem
Engelandlaan 293, 2034 PP HAAR
LEM.
Voorgesteld doorT. Lantau
Afdeling Amsterdam
M. de Monchy
Student HTS Haarlem
Friese Varkenmarkt 7, 2011 |A HAAR
LEM.
Voorgesteld door T.Lantau
Afdeling Amsterdam

Voorgesteld en gepasseerd voor
het GEWOON LIDMAATSCHAP

B.C.M.Bruning
Inspecteur Stoomwezen Arnhem
jufferstraat 41, 6828 AE ARNHEM.
Voorgesteld door |.P.Burger (Alg.
Secr.)
Afdeling Amsterdam
H.C.M. Driessen
Technisch Coördinator Alewijnse
Noord Sumar
Leppa 75, 9204 jC DRACHTEN.
Voorgesteld door A.M.Salomons
Afdeling Noord
P.Eimers
Operational Manager Wijnne Barends
Delfzijl
Herebinnensingel 8 A, 9711 GH GRO
NINGEN.
Voorgesteld door H.Bijlholt
Afdeling Noord
j.W.F.Grondijs
Hoofd Afd.Projecten Verolme Botlek
Rozenburg
Ekster 20, 3191 DA HOOGVLIET Rt.
Voorgesteld door |.K.Pilaar
Afdeling Rotterdam
B.J.Holster
Marine Surveyor Van Woerkom, No
bels Si Ten Veen Sliedrecht
Wilhelminaplein 105, 4201 GW GORINCHEM.
Voorgesteld door). van Gelder
Afdeling Rotterdam

H, van Ingen
Principal consultant/Auditor
Det Norske Veritas
Zandweg 94, 3456 |X DE MEERN.
Voorgesteld door P.Boekel
Afdeling Rotterdam
T.W.M. jaspers
Scheepsbouwkundig Trainee Verolme
Botlek B.V.Rozenburg
Nobelstraat 103 b, 3039 SL ROTTER
DAM.
Voorgesteld door W ATh.Bik
Afdeling Rotterdam
T.N.Jetses
Sr.Technical Superintendent Heerema
Marine Contract Leiden
Tjalkstraat 36,1784 RX DEN HELDER.
Voorgesteld door H. Frohlich
Afdeling Amsterdam
J. van Kasteren
Manager Loenen Repairs B.V. Vlaardingen
Poldermolen 28, 3146 SH MAAS
SLUIS.
Voorgesteld door R.K.Hansen
Afdeling Rotterdam
P.B.W.Kats
MAROF PSiO Nedlloyd Rotterdam
R.Kochlaan 19, 4624 XJ BERGEN OP
ZOOM.
Voorgesteld door A. de Groot
Afdeling Zeeland
M.P. Kok
Directeur Seton Pijpleidingen B.V. Papend recht
Grevelingen 10, 3332 VA ZW1JNDRECHT.
Voorgesteld door A.E.Molenaar
Afdeling Rotterdam
j.F.M.Kuhne
Beproevings Werktuigkundige Schel
de Maritiem (KSG)
H.Vroomlaan 78, 4383 TN VLISSINGEN.
Voorgesteld door R.Boerhorst
Afdeling Zeeland
j.W.L. Ludolphy
RSiD Coördinator Schelde Scheepsnieuwbouw Vlissingen
Luzacstraat 7,4384 EW VLISSINGEN.

Voorgesteld door D. Schotte
Afdeling Zeeland
P.V. van der Meer
Area Manager Ship's Equipment Cen
ter Groningen
Handelsplein 70, 3071 PR ROTTER
DAM.
Voorgesteld door G.v.d.Bles
Afdeling Rotterdam
D.Nijdam
Inspecteur Nieuwbouw Wagenborg
Shipping Delfzijl
Korte Dijk 6, 7471 CN GOOR.
Voorgesteld door B. Derks
Afdeling Noord
R.Reberink
Project Engineer Delta Shipyard Slied
recht
Van Meekerenstraat 35 D, 3034 GA
ROTTERDAM.
Voorgesteld door P.G. de Vries
Afdeling Rotterdam
R.H. Schumacher
Senior Project Manager Shipdock Am
sterdam
Ten Doesschatestraat 311, 1963 AZ
HEEMSKERK.
Voorgesteld door R.R.Strijland
Afdeling Amsterdam
H.S. Sival
Hoofd Engineering GTI Marine & Off
shore Rotterdam
Van Hogendorplaan 18, 3332 jD
ZW1|NDRECHT.
Voorgesteld door L.van Eenenaam
Afdeling Rotterdam
T.H. Stark
Scheepsofficier WBS Terschelling
Amelterhout 110, 9403 EH ASSEN.
Voorgesteld door W.Smit
Afdeling Noord
j.F.C. Tiemeijer
Service Manager Volvo Penta Benelux
Beesd
Prof.de Bakkerlaan 30, 3431 EK NIEUWEGEIN.
Voorgesteld door), van Gelder
Afdeling Amsterdam
M. Verschoor
Scheepsofficier WBS Terschelling
Aldebaan33, 8531 NK LEMMER.
Voorgesteld door W.Smit
Afdeling Noord
D.Westera
Adjunct-Directeur Wijnnen Barends
Delfzijl
Statenlaan 35, 9901 HA APPINGEDAM.
Voorgesteld door D.P.Makkinje
Afdeling Noord
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IT S in Europe '99,
14-17 juni 1999, Amsterdam

Intelligent Transport Systems (ITS) are
being implemented across Europe.
See ITS applications in action at air
ports, ports, in cities, regions and for
travel and tourism.
European ITS Congress - Senior policy
makers, executives and other decision
takers can see ITS at work in a wide va
riety of transport sectors. Success sto
ries, breakout sessions and technical
visits will show you how ITS is being
deployed right now. This is your chan
ce to view ITS in action across Europe
and to network with leaders in the
field.
8,000 nr’ of exhibition - Some 8.000
m2 of exhibition space offers an exci
ting showcase for ITS technologies al
ready being implemented.
You can experience ITS applications in
detection and navigation equipment,
aircraft control, driver assistance sys
tems, traffic management, public
transport systems, incident manage
ment. logistic systems, freight and
fleet management, digital mapping,
telecommunications, parking equip
ment, unmanned vehicles, pre-trip in
formation systems and more.
For more detailed information on ITS
in Europe '99, please contact: Exhibi
tion - ERTICO Exhibition Manage
ment
Ms. Esther de Waard. PO Box 168,
3454 ZK De Meem.
Tel: 030.6667388, fax: 030.6663336,
E-mail: its4fer@wxs.nl
Risico's en aansprakelijkheden
van uitbestedingscontracten
28 april 1999, Descartes te Utrecht

Uitbesteden van werkzaamheden kan
niet alleen verregaande consequenties
hebben voor werknemers, maar ook
voor de uitbestedende werkgever. U
als facility manager moet hierop be
dacht zijn. Tijdens deze intensieve cur
sus gaan deskundige docenten in op
de (arbeidsrechtelijke) gevolgen van
uitbesteding van werkzaamheden, het
voeren van onderhandelingen en het
afsluiten van contracten. Zo neemt u
snel en grondig kennis van de belang
rijkste vraagstukken:
* Wat zijn voor de facilitaire dienst de
gevolgen van de Wet overgang on
dernemingen?
* Hoe is de aansprakelijkheid en ver
antwoordelijkheid van de inlener
wettelijk geregeld?
* Wat zijn de succesfactoren en val
kuilen bij het opstellen van uitbeste
dingscontracten?
* Hoe zit het met maincontracting en
Service Level Agreements?
Contact: Mr. Marjolijn Krijger,.
Tel: 010.2073333, fax: 010.4550755.
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Onderhoudsbeurt voor de Schor
pioen

Het ramschip Schorpioen (1868), sinds
december 1998 onderdeel van het Marinemuseum, wordt momenteel gere
noveerd. Het schip, dat tien jaar geleden
een laatst vergelijkbare ingreep onder
ging, wordt in opdracht van de Stich
ting Instandhouding Submarines and
Targets opgeknapt en zal in mei 1999
voor het publiek worden geopend.
De "Schorpioen", die enige jaren gele
den dankzij de Stichting Ramschip
Schorpioen kon worden behouden, is
naast de onderzeeboot ’Tonijn" en de
mijnenveger "Abraham Crijnssen" het
derde museumschip van het Marinemuseum. Het omvangrijke project
staat onder leiding van museummedewefker joep Derksen.
Informatie:
Astrid Hertog 0223.657636.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag
10.00-17.00 uur, mei t/m oktober ook
op maandag geopend, zaterdag-, zon
en feestdagen 12.00 -17.00 uur
Gesloten op 25 december en 1 januari
Kassa sluit een half uur voor sluitingstijd
Een zee van speelgoed
12maart 19 99 - 12 maart 2000,
Maritiem Museum Rotterdam

Het Lego-model van de Titanic’ in de
hal van het Maritiem Museum Rotter
dam maakt in één oogopslag duidelijk
dat de bezoeker de nieuwe, grote ten
toonstelling over maritiem speelgoed
te wachten staat. 'Een zee van speel
goed - voor alle leeftijden' is de titel
van de unieke expositie die van 3 april
1999 t/m 12 maart 2000 te zien is. Die
zee van speelgoed is bijna letterlijk op
te vatten. Spelen met bootjes is in ma
ritiem Nederland van alle tijden en het
aanbod van maritiem speelgoed was
en is groot en veelzijdig.
Op de tentoonstelling is voor jong en
oud veel te zien én te beleven. Van
badspeeltjes voor de jongsten tot
bouwplaten en constructiematerialen
voor oudere kinderen en volwassenen.
Van toverlantaarnplaatjes tot compu
terspelletjes en van piratenschepen tot
de ark van Noach.
Voor informatie: Marijke Corneth of
Bas de Koning.
Tel: 010.4132680, fax: 010.4137342,
Internet: www.mmph.nl
Evenementen programma 3-4-99 t/m
12-3-2000 op aanvraag,
Openingstijden museum: di t/m za
10-17 uur, zon- en feestdagen 11-17
uur in jult-aug. en voorjaars/herfstvakantie openbaar onderwijs Rotterdam
ook op maandag 10-17 uur.

Hg. J. De Schoqoioen in dok 2 van de Oude Rijkswerf, waar het schip momenteel een grote
opknapbeurt krijgt.
plaats ICT van RBO Rijnmond weer
een gevarieerd trainingsprogramma
samengesteld. Enerzijds wordt een
aantal succesvolle trainingen in stan
daardpakketten opnieuw aangebo
den. Anderzijds is aan de introductie
op nieuwe ontwikkelingen een verdie
ping en specialisatie toegevoegd.
De trainingen vinden plaats bij RBO
Rijnmond, Eendrachtsweg 36 te Rot
terdam. Het RBO beschikt over een lo
kaal voor training van groepen tot
maximaal 10 deelnemers, in het bij
zonder op het gebied van ICT (Infor
matie en Communicatie Technolo
gie). Wij hopen dat dit aanbod bij
draagt aan het verdere gebniik van
ICT in Rijnmond.
Voor meer informatie en brochure
contact opnemen met: Ellen Quartel,
bij RBO Rijnmond, tel. 010.4114288.

11-16 St. John's, Canada
O M A E9 9

Contact: OMAE 99 Secretariat,
Fax: +709.737.7922,
E-mail: jharris@morgan.ucs.mun.ca
28-30 Arlington, VA, USA
1999 Ship production sym posi
um and expo

Contact: SNAME,
Tel:+1.207.2366196,
fax: +1.207.2360369,
E-mail: shipexpo@midcoast.com
Internebwww.sname.org/sections/ch
esapeakelshipjwod uction.htm

August 1999
I n t e r n a t i o n a a l

Met dankaan het Maritiem Informatie
Centrum

July 1999
9-10 London, UK

Voorjaar 1999

Globalisation and Its critics: C o n 
tem porary issues w orld m a riti
m e trade, conference

Voor het voorjaar 1999 heeft de Werk

Contact National Maritime Museum,

Aanbod ICT- scholing inform atie
en com m unlecatietechnologle

Mrs. Sophia Robertson,
Tel: +44.181.3126616,
fa x ;+44.181.3126722,
E-mail: serobe@nmm.ac.uk,
Internet: www.nmm.ac.uk

31 Aug- 2 sep Bell Harbor, Washing
ton, USA
FAST 9 9 SNAME Sth Internation
al Fast Sea Tran sp o rtation Confe
rence

Contact: FAST 99 North American Re
gional Committee, Ken Lane.
Tel:+1.206.7823082,
fax:+1.206.7823449,
E-mail: klane@ebdg.com
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SWZ 99-04-11

SWZ 99-04-14

LIUTO developm ent and o p tim i

W artsila NSD: recent develop
m ents in Sulzer RTA low speed

sation of the propulsion system;
study, design and tests
Bertolo, G.; Brighenti, A.; Kaul, S.;
Schulze, R.

PRADS (076775), 199809, pg-771,
nrpg-13, gr-9, ta-2, dr-6, ph-7, ENG
In fall 1996 ACTV, the two industrial
companies Schottel Werft and Inter
marine and the three R&D institutions
University of Naples (DIN), Maritime
Research Institute Netherlands (MAR
IN) and Schiffbau-Versuchsanstalt
Potsdam (SVA), with the financial sup
port of the EC Brite-Euram program
me, started an R&D project to develop
and full scale test a new motor boat
for public urban transports, to be used
in water cities, such as primarily but
not exclusively Venice. LIUTO (Low
Impact Urban Transport water Omni
bus) is the name of the project, which
aims to develop the prototype of Veni
ce's 2000 M/b fleet. 0150100;
0160410; 0112100
SWZ 99-04-12
LINEAR-Jet: a propulsion system
for fast ships
Bohm, M .; Irgens, D.
PRADS (076775), 199809, pg-717,

nrpg-9, gr-5, ta-6, dr-5, ENC
jAFO-Technologie Hamburg and the
Potsdam Model Basin (SVA) develo
ped and investigated a propulsor for
fast shallow-draught unconventional
ships, especially SES, submarines and
marine ships. The propulsor is called
LINEAR-Jet. It works like a water jet. A
rotor and a stator are ducted by a
nozzle. The upstream and downstre
am pipes are cut off and the propulsor
stands in the wake like a ducted pro
peller. 0160418; 0160145
SWZ 99-04-13

diesel engines
Aeberll, K.; Geist, M.

Hansa (001030), 199809, 135/9, pg162, nrpg-5, gr-4, ta-6, dr-3, ENG
Wartsila NSD Switzerland intensively
researched and developed two-stroke
engines for decades - the result is a
concept and character of a simple and
reliable engine which optimally fits
modem ship designs. The success of
the Sulzer RTA series demonstrates
that Wartsila NSD Switzerland is on
the right track. The most recent and
best examples are the RTA48T,
RTA58T, and RTA96C, engines which
ideally combine high power concen
tration and a very compact design.
0160123.

N i e u w e

u i t g a v e n

aanzien van de aspecten:
1. Infrastructuur.
2. Veiligheids- en milieuzaken.
3. Bemanning/vakbonden.
4. Subsidies en 'grants'.
5. Belastingen.
En nu ook:
6. Registration.
Soms bovendien:
7. 'General' of 'Other information'.
Dit alles voor de volgende landen:
Australië, België, Egypte, Duitsland,
Griekenland, Ierland, Isle of Man, Ita
lië, Malta, Nederland, Noorwegen,
Panama, Polen, Rusland, Turkije, USA
en het Verenigd Koninkrijk. Landen
die wel in de vorige uitgave voorkwa
men, maar nu niet meer zijn Cyprus,
Frankrijk en Zweden. Reden dus om
de vorige uitgave vooralsnog te bewa
ren.
Voor verdere informatie:
Scheepvaartgroep Moret Ernst &
Young, telefoon: 010.4072543.
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Soms bovendien:
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Dit alles voor de volgende landen:
Australië, België, Egypte, Duitsland,
Griekenland, Ierland, Isle of Man, Ita
lië, Malta, Nederland, Noorwegen,
Panama, Polen, Rusland, Turkije, USA
en het Verenigd Koninkrijk. Landen
die wel in de vorige uitgave voorkwa
men, maar nu niet meer zijn Cyprus,
Frankrijk en Zweden. Reden dus om
de vorige uitgave vooralsnog te bewa
ren.
Voor verdere informatie:
Scheepvaartgroep Moret Ernst &
Young, telefoon: 010.4072543.
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Samengesteld door de International
Shipping Group van Ernst & Young.

Samengesteld door de International
Shipping Croup van Ernst Si Young.

Formaat 17 x 24 cm, 144 pagina's,
genaaid, paperback.
Deze engelstalige almanak, die voor
de tweede keer verschijnt, is aanzien
lijk uitgebreid: 144 pagina's tegen 55
vorig jaar. Het boek belicht het inves
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Ontwerpwedstrijd: Techno Thruster

Study on low em ission an d low
BSFC m arine diesel engines
C u ,H .

New Ship & Marine Technology into
the 21st century (075460), 199806,
pg-268, nrpg-7, gr-7, dr-2, ENG
In this paper some new systems are in
troduced, such as the Gu-system for
optimally controlling inlet, outlet and
injection timings in marine slow and
medium speed four stroke diesel engi
nes, an automatic variable inlet ex
haust and injection timing (AVIEIT)
system for high speed four stroke die
sel engines, a second intake pre-expanding (SIP) turbocharging system
and a scavenging by-pass (SCABY) sys
tem. 0161460; 0160161

Het Scheepsbouw kundig G ezel
schap 'W illiam Froude' o rg ani
seert sam en m et het com ité lan
delijke w rikw ed strijd en de o nt
w erpw edstrijd Techno Thruster.
De opdracht is om de beste en origi
neelste, door menskracht aangedreven,
voortstuwing te bedenken. Deze voort
stuwing moet uiteindelijk in staat zijn
om een gewone lelievlet over een af
stand van ten minste 50 meter voort te
bewegen.
De bedoeling is dus dat men alleen of
met een groep mensen zo'n voortstuwer bedenkt en bouwt. De meest origi
nele en effectiefste voortstuwer zal uit
eindelijk de hoofdprijs van 500 gulden
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winnen. De inschrijving is vanaf nu ge
opend voor iedereen tussen de 16 en
30 jaar.
De finale van deze wedstrijd vindt
plaats op 19 juni 1999 tijdens de natio
nale wrikwedstrijden in Woubrugge.
Voor meer informatie en inschrijvingen:
S.G. 'William Froude'
Mekelweg 2 blok 2
2628 CD Delft
tel.:015-2786562
fax:015-2781703
e-mail: froude@wbmt.tudelft.nl
Zie ook onze intemet-site:
http://dutw38.wbmt.tudelft.nl/-froude/
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Scheepsbouwkundig Studiebureel.
Software: NUPAS & CADMATIC, Autocad, Microstation

Engineering ■Planning ■Budgettering ■Berekeningen ■Supervisie

De beschikbare soft- en hardware is óók inzetbaar bij U op kantoor.

Gespecialiseerd in het opspuiten/oplassen van slijt- en corrosievaste legeringen,
o.a. Stellite op kleppen, klephuizen, schroefasbussen, plunjers, e.d.
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Energieweg 6 - 2404 HE Alphen aan den Rijn.
Telefoon 0172 - 43.16.21, fax: 0172 - 44.29.54.
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C race M arine Technlogy

is d e s p e c ia lis t in de m a ritie m e s e c to r als

h e t g a a t om h e t in z e tte n van h o o g w a a rd ig e k e n n is . W ij ric h te n
o ns op de (in t e r )n a t io n a le m a ritie m e in d u s trie m e t als
v o o rn a a m s te s e g m e n te n de s c h e e p s b o u w en o ffs h o re . D o o r de
ste rk e g ro e i v a n o p d ra c h te n z ijn w ij o p zo e k n a a r:

M aritiem e Specialisten (V /M ) Nederland
h o o fd te k e n k a m e r
s c h e e p s b o u w k u n d ig te k e n a a r
d e sig n e n ig n e e r d ie s e lm o to re n
c o n s tru c te u r m a c h in e k a m e rin s ta lla tie s
g ro e p s le id e r w e r k tu ig b o u w

c o n s tr u c te u r o ffsh o re
b e d rijfs le id e r
te k e n a a r ja c h tb o u w
s te rk te re k e n a a r
e le k tro te c h n is c h o n tw e rp e r

C r a c e M a r i n e T e c h n o l o g y is o p zo e k n a a r h o g e r o p g e le id e te c h n ic i,
die h o u d e n v a n a fw is s e lin g , d y n a m ie k en te c h n ie k . A ls s p e c ia lis t
v o o r de s c h e e p s b o u w en o ffs h o re v in d t u in o ns een
g e s p re k s p a rtn e r op n iv e a u . Na een in te n s ie v e k e n n is m a k in g ,
w a a rin e en p e rs o o n lijk c a rriè re p la n w o rd t o p g e s te ld , z u lt u
w o rd e n in g e z e t op n ie u w b o u w - , o m b o u w - en re p a ra tie p ro je c te n
in b in n e n - en b u ite n la n d .

O nn z e m e d e w e r k e r s k r i j g e n de k an s in a fw is s e le n d e p ro je c te n h u n
k w a lite ite n te o n tw ik k e le n . U ite ra a rd sta a n h ie r u itste k e n d e
a rb e id s v o o rw a a rd e n te g e n o v e r. U w s o llic ita tie k u n t u s tu re n n aar
p o stb u s 6 3 1 6 , 3 0 0 2 AH R o tte rd a m , te le fo o n 0 1 0 - 4 2 5 5 5 4 4 of
p o stb u s 5 9 5 , 21 30 A N H o o fd d o rp te le fo o n 0 2 3 - 5 6 6 2 4 4 4 .
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C R A C E is o n d e rd e e l van br un e l In te rn a tio n a l N V en is IS O 9 0 0 1 g e c e r tific e e r d .
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Solutions for
successful shipping
4COOO
F O U R -S T R O K E EN G IN ES

Würtsiia 170
Wärtsilä 200
Wärtsilä 20
Wärtsilä Nohab 25

Wärtsilä Vösa 32/32GD
Wärtsilä 32
Wärtsilä 38
Sulzer ZA40S
Wärtsilä 46/46GD
Sulzer ZA50S
Wärtsilä 64
PR O PA C P R O P U LSIO N S Y S T E M S
T W O -S T R O K E EN G IN ES

Sulzer RTA38
Sulzer RTA48
Sulzer RTA48T
Sulzer RTA52U
Sulzer RTA58T
Sulzer RTA62U
Sulzer RTA68T
Sulzer RTA72U
Sulzer FTTA84M
Sulzer RTA84T
Sulzer RTA84C
Sulzer RTA96C

The merger of Wartsila Diesel and New Sulzer Diesel brings to the market a global
engineering corporation with the widest range of engines and power system s in the
industry. Wartsila N SD’s renewed diesel and gas engine portfolio covers high-,
medium-, and low-speed engines and propulsion system s under the Wartsila and
Sulzer brands from 500 to 66,000 kW (700 - 90,000 bhp). Combined with the
worldwide network of own sales and service companies and licencees, it makes
Wartsila NSD your partner for successful shipping.

G
Wärtsilä NSD Nederland B.V.

P.O. Box 10608
8000 GB Zwolle
Telephone +31 38 425 32 53
Fax (marine) +31 38 425 33 52

WÄRTSILÄ NSD
CORPORATION

Formed by the merger of W artsila Diesel and New Sulzer Diesel.

