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De nieuwe veerboot Dokter Wagemaker is begin september door Damen
Shipyards opgeleverd aan haar nieuwe eigenaar TESO (Texels Eigen Stoom
boot Onderneming). Deze boot
gaat de ‘Molengat' vervangen,
die in 2007 verkocht zal worden
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H a m m e ro d d e en Dueodde
De nieuwe schepen Hammerodde en Dueodde, met een capaciteit voor
maximaal vierhonderd passagiers, zijn bestemd voor de diensten die de
Deense rederij Bomholmstrafikken onderhoudt. Beide schepen werden in
april overgedragen. Ze vervan
gen twee oudere schepen, waar
van er een is verkocht en de an
dere als reserveboot beschikbaar
blijft.
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Walvisstaart Wiel is de naam
van een nieuw voortstuwingsys-
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teem waaraan de afgelopen jaren
is gewerkt. Hoewel het project
in 2002 stil kwam te liggen, heb
ben verschillende bedrijven nu
een intentieverklaring getekend
om het innovatieve systeem
weer een kans te geven.
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Technologische ontwikkelingen in
scheepsvoortstuw ing
De scheepsvoortstuwing heeft de laat
ste jaren een aantal ontwikkelingen
doorgemaakt: van een nieuw type ver
stelbare schroef tot de toepassing van
hybride voortstuwing. In dit artikel
worden een aantal recente ontwikke
lingen beschreven die bijdragen aan
een optimale keuze van de voortstu-
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Omslag: Veerboot Dokter W agem aker (foto: Flying Focus)

H

I P

T e c h n o l o g y

&W
de

E

R

F=

N

i e u

w

s

Meteo Consult sluit contract
met Shell

Aandeelhouders SmitWijs Towage
besluiten door te gaan
D e aandeelhouders van Sm it

Shell Exploiration and Pro
duction heeft in ju li na een in 
tensieve tenderproeedure haar
Europese offshore weersverwachtingcontract toegekend
aan de Nederlandse vestiging

geningen 24 uur per dag tele
fonisch bereikbaar voor aan
vullend advies. Bij snel veran
derende weersomstandighe
den zal Meteo Consult Shell
regelmatig op de hoogte bren-

marktleider te blij ven.
O p 29 augustus heeft M ana
ging Director Aart Brand de
joint venture verlaten, van

dit jaar beschikbaar blijven als
Senior Advisor,
Aart Brand zal worden op
gevolgd door Jord Veldman.
Hij is afkomstig van Svitzer
Wijsmuller, waar hij nu als R e
gional Manager America werk
zaam is. Hans van der Donck,
General Manager van Smit
W ijs, zal zijn huidige werk
zaamheden blij ven voortzetten.
Voor meer informatie:
Smit Internationale N-V.

wege het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd.
W el zal hij tot het einde van

B. Vree,
Chief Executive Officer
T e l: 010-4549208

W ijs Towage, Smit Inter
nationale N V (50 procent) en
SvitzerWijsmuller (50 pro
cent), maken bekend dat zij
gezamenlijk hebben besloten
door te gaan met de joint ven
ture op het gebied van de zee
sleepvaart, Zij streven ernaar

Zeekadetten vieren 50-jarig
bestaan op ms Rotterdam (HAL)
H et 50-jarige bestaan van de
Vereniging Zeekadetkorps Ne
derland (Z K K N L ) was voor
550 zeekadetten reden voor
een feestje. Het jubileum vond
plaats op donderdag 14 juli
aan boord van het ms R otter
dam, het vlaggenschip van
de Holland America Line
(H A L). Het schip lag op die
dag van 07.00 tot 18.00 uur af
gemeerd langs de cruisetermi
nal aan de Wilhelminakade te
Rotterdam.
M e te o Consult zal Shell vier m aal per dag van m aritiem e w eers
verw achtingen voorzien

van het weerbedrijf Meteo
Consult B.V . H et contract is
afgesloten voor een periode
van driejaar en vertegenwoor
digt een waarde van rond de
1,5 miljoen euro.
M et het afsluiten van dit
contract wordt het voor Shell
mogelijk haar Europese be
drijven snel en gemakkelijk te
voorzien van actuele weersin
formatie die nodig is bij haar
Europese ontwikkeling- en
productieactiviteiten. Meteo
Consult voorziet Shell vier
maal per dag van maritieme
weersverwachtingen,
Daar
naast is de weerkamer in W a 

gen van informatie die nodig
is voor de weersgevoelige ope
raties zowel op zee (offshore)
als aan land (onshore).
M eteo Consult heeft voor het

D e zeekadetten vormen voor
Nederlandse rederijen, voor
de Koninklijke Marine en
voor tal van andere maritieme
branches zoals de haven van

Rotterdam, een belangrijkebron voor toekomstige zeeva
renden. Ditzelfde geldt voor
de H A L die heel content was
met het bezoek van de 550
jongeren aan het schip. Op alle
mogelijke manieren wordt ge
probeerd Nederlandse jonge
ren weer te interesseren voor
een opleiding tot officier in de
Nederlandse koopvaardij- en
cruisevaart. Een toename van
28 procent in de instroom van
jongeren naar de zeevaart
scholen geeft aan dat tussen
tijdse promotionele acties wel
degelijk zinvol zijn en dat het
beroep van zeevarende weer

presenteren van de gegevens
een geïntegreerde internetsi
te voor Shell ontwikkeld. Op
deze internetsite wordt alle
weersinformatie die nodig
is voor het goed uitoefenen
en plannen van off- en on
shore werkzaamheden gepre
senteerd. De site biedt aanvul
lend de mogelijkheid voor een
online video briefing vanuit de
TV-studio van Meteo Con
sult.
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Europese Commissie keurt garantieregeling goed
*

*

*

*
Ér

*
*

^ *

D e Europese Com m issie
heeft, op grond van de staatssteunregels van het EG -V erdrag, een garantieregeling
van de Nederlandse overheid
goedgekeurd. D it betekent dat
garanties worden verleend aan

financiële instellingen die le
ningen verstrekken aan Neder

daarom zichzelf financieren.
Deze maatregel vormt daar

landse scheepswerven ter fi
nanciering van de bouw van
schepen.
Voor de garantie zal een pre
mie moeten worden betaald
waarvan de hoogte afhankelijk
is van het risico van de lening.
Het niveau van de premie is
Voldoende om het risico van
wanbetaling en de administra
tieve kosten van de regeling te
dekken. De overeenkomst zal

door geen staatssteun en dreigt
de mededinging in de interne
markt niet te vervalsen. D e re
geling draagt bij tot oplossing
van de problemen die de
scheepsbouwsector ondervindt
bij de financiering van de
bouw van schepen. Het rap
port LeaderSHIP 2015 gaat
daarop in (IP/03/1464).
De staatsgaranties zullen op
zijn hoogst tachtig procent van

de lening bedragen. Leningen
aan scheepswerven in moei
lijkheden zijn automatisch van
deze regeling uitgesloten. De
premies zullen jaarlijks wor
den herzien en zonodig aange
past om ervoor te zorgen dat
het risico van wanbetaling en
de administratieve kosten van
de regeling worden gedekt. De
Europese Commissie heeft in
december 2003 een soortge
lijke regeling in Duitsland
goedgekeurd (IP/03/1740).

Grote Chinese order voor Rotor B.V.
Rotor B.V . heeft in China een
order van totaal 0,75 miljoen
euro in de wacht gesleept. Het
Eibergse bedrijf heeft recent
het contract afgesloten met
Chinese O .E .M 's voor de le
vering van rotor nl elektromo -

De schepen zullen gebouwd
worden in Dalian, bij de D ali
an New Shipyard. D it is een

toren gedurende de periode
2006-2007. De elektromoto
ren worden geleverd ten b e
hoeve van de bouw van negen
schepen, met een optie voor

Corporation (C SIC). De Dali
an New Shipyard is een ex
portbase voor scheepsbouw.
De rotor nl elektromotoren zul

nog eens zeven schepen (0,55
miljoen euro).

van de grootste en modernste
scheepswerven in China die
onderdeel uitmaakt van de
China Shipbuilding Industry

len worden toegepast op de
hydraulische stuurinrichting,
dit zullen onder meer 80 k W /

160 k W poolomschakelbare
elektromotoren zijn. Naast de

M et het binnenhalen van deze
Chinese order heeft Rotor

elektromotoren voor de stuur
inrichting zal Rotor de
elektromotoren leveren voor
het hydraulische systeem voor

B.V. wederom een strategisch
belangrijke order geboekt.
Ook heeft het bedrijf zijn
marktaandeel in de Chinese
markt voor elektromotoren in
scheepsuitvoering, met keur
en afname, substantieel ver
sterkt. D it in een aanhoudend

het aanmeren van het schip en
tevens alle elektromotoren
(kabeluitvoering) Voor de ven
tilatoren aan boord van de
schepen. Alle elektromotoren
zijn in scheepsuitvoering en
met keur en afname volgens
Lloyd’s register E M E A 45°.

groeiende, maar zeer sterk
concurrerende markt.

Eerste containerschip bij nieuwe containerterminal Amsterdam
De nieuwe containerterminal
Ceres Paragon in Amsterdam
heeft op 6 augustus haar eerste
containerschip van de Grand

mee
belangrijke
Chinese
havens worden verbonden
met Amsterdam. In de F-loop
worden de volgende havens
aangedaan: Shanghai China,
Ningbo China, Xiamen C hi

na, Kaoshiung T aiwan, Singa
pore, Hamburg, Amsterdam,
Southampton, Gio Tauro,
Singapore en Shanghai.
Voor het bedrijf Ceres Para
gon Terminals B.V . en voor

de haven van Amsterdam b e
tekent de komst van de twee

daar te lossen bij de nieuwe
containerterminal.
De G A is een samenwerkings
verband tussen vijf interconti

loops ongeveer twee contai
nerschepen per week, onge
veer 2,500 containers overslag
per week en ongeveer 130.000
containers overslag per jaar
(lossen en laden).
De Ceres Paragon Terminal is
aangelegd volgens een innova
tief concept. Door kranen aan
weerszijden van een insteek-

nentaal opererende containerrederijen: N Y K (Japan), ook
voor vijftig procent eigenaar
van de Ceres terminal, Hapag
Lloyd (Duitsland), O O C L
(Hong Kong), M ISC (M alei

haven te plaatsen, kunnen
schepen aan twee kanten tege
lijk worden geladen en gelost.
D it levert rederijen een forse
besparing in tijd op. De termi
nal heeft een capaciteit van één

sië)
en
P& O
Nedlloyd
(N L/U K ). De Procyon vaart
in de zogeheten nieuwe F -loop
van de Grand Alliance, waar

miljoen T E U .

Alliance (GA ) ontvangen. De
ms N Y K Procyon vertrok op
zondag 10 juli vanuit Shang
hai richting Amsterdam om

De m s N Y K P ro cyon v e r tr o k op 1 0 ju li vanuit. S ha ng h ai ric h tin g
A m s te rd a m , o m d a a r o p 6 a u g u s tu s aan t e m e re n
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Arklow Rebel
Barkmeijer Stroobos heeft op
22 juli het 4500 tdw vracht
schip Arklow Rebel, bouwnummer 306, te water gelaten.
Het schip, het zevende uit een

serie, is bestemd voor de Ierse
rederij Arklow Shipping en is
een zusterschip van de Arklow
River, beschreven in SW Z
2003, nr. 12,blz. 28-32,

In tegenstelling tot de voor
gaande schepen uit deze serie
wordt als brandstof zware olie
(H F O 380cst.) gebruikt in
plaats van dieselolie. E r is voor

deze goedkopere brandstof ge
kozen in verband met de sterk
gestegen olieprijzen op
wereldmarkt.

de-

Opleveringen
Oued Torada
Damen Shipyards Gorinchem
heeft in mei de Multi Cat 1506
Oued Torada, bouwnummer
517502, opgeleverd aan de
Entreprise Portuaire dArzew
in Algerije*
Het schip is bestemd voor
sleep- en duwwerk, alsmede
voor het opruimen van ver

Voor de voortstuwing zorgen
twee Volvo dieselmotoren,
type D 5A T A , elk 119 k W bij
2300 tpm. Via tandwielkasten
met een reductie 2,85:1, drij
ven zij de vaste schroeven aan,
diameter 770 mm, en geven de
boot een vrij varende snelheid

ontreinigingen.
De afmetingen zijn: L o.a. x B
o.a. x H = 15,50 x 6,06x2,25 m;

van 7,5 kn en een paaltrek van
3 ,0 1.
De uitrusting omvat een enke
le beting naast het stuurhuis

de diepgang achter is 1,82 m en
de waterverplaatsing 1171.
De indeling onderdeks is:
voorpiek, bergplaats, een tan-

en een dubbele duwsteven.
Voor het opruimen van olieverontreinigingen is het schip
voorzien van een Vikoma oil

kenblok (7,4 m3brandstof en 2 x
12,3 m 3 geruimde olie), ma
chinekamer en achterpiek met

skimmer met een capaciteit
van 20 t/h, alsmede Van 225 m
‘oil boom ’ die op een haspel is

de stuurmachinekamer op
hart schip en ballasttanks in de
zijden.

opgeslagen.
Vaste verontreinigingen kun
nen worden opgevist met een

D e M ulti C a t 1 5 0 6 Oued Torada (foto: D am en Shipyards)

in Algerije, De scheepjes zijn
geheel gelijk aan de Oued
Ksob 1 en 2, die eerder aan
een andere Algerijnse op

Damen Shipyards Gorinchem
heeft in juni zes M ini Cats
1003 opgeleverd aan Algerijn
se opdrachtgevens: de M ina I

drachtgever werden opgele
verd, zie S W Z 2005, nr. 7/8,

t/m
III,
bouwnummers
501204/05/06, aan de Entre
prise Portuaire de Skikda en de
Alkaïd I t/m III, bouwnum
mers 501207/08/09 aan de
Entreprise Portuaire dArzew.

blz. 8.

Sofia
Koninlijke Niestern Sander
heeft op 21 juni het 5800 tdw
multipurpose containerschip

m 3/h, aangedreven door de
B B hoofdmotor, en een dis
persant tank van 0,5 m 3 met
Megator pomp.
De Oued Torada is gebouwd
onder klasse van Bureau V er
itas, met de notatie ‘Sheltered
A rea’.

Mina I t / m III en Alkaid I t / m III

Oued M a za r I t / m I
Damen Shipyards Gorinchem
heeft in juni de Pushy
C atsl204 Oued Mazar I, O u
ed Mazar II en Oued Mazar
III, bouwnummers 502916/
17/18, overgedragen aan de
Entreprise Portuaire dArzew

grijper die aan de Effer dek
kraan is bevestigd. Deze heeft
een capaciteit van 1,2 t op
8,6 m. D it vuil wordt in een
bak aan dek gestort; deze heeft
een capaciteit van 5 nr'.
Verder heeft het schip een Sihi
brandbluspomp
van
100

De afmetingen zijn: L o.a. x B
o.a. x H = 1 0,24x 3,10x l,50m ;
de diepgang achter is 1,30 m.
Een Volvo dieselmotor, type
D 5A T A , van 77 k W bij 2000
tpm, zorgt voor de voortstu
wing. Hij drijft een schroef
van 770 mm aan en levert een
vrij varende snelheid van 8 ,2
kn en een paaltrek van 1 ,3 1.

Sofia, bouwnummer 823, over
gedragen aan Intersee Schif
fahrtsgesellschaft Gm bH te
Haren/Ems, Duits
land,
Het is het derde
schip uit een serie
van zes.
Het eerste schip, de
Aachen, is beschre
ven in SW Z 2005,
nr. 3, blz. 14-18.

D e Sofia (foto: Koninklijke N iestern Sander)

D e drie M ini C ats 1 0 0 3 , M in a I, Il en III (foto: D am en Shipyards)
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Charis
Scheepswerf De Schroefin Sluiskil
heelt op 4 juni het binnenvaarttankschip Charis, bouwnummer
27, overgedragen aan de heer en
mevrouw Edmond de Weirt en
Vera de Weirt-Wijgert, Het be
treft een dubbelwandige chemicaliëntanker van het type C.
Het casco is gebouwd op de Russi
sche werf III International in
Astrakan.
De afmetingen zijn: L x B x H =
110 x 13,50 x 5,32 m; opeen diep
gang van 3,90 m is het laadvermo
gen 38001.
Het schip heeft twaalf ladingtanks
van elk 380 m3, alsmede twee slobtanks van elk vijf m3. De lading
tanks zijn gestraald en gecoat met
een Hempel systeem.
De zes Bornemann wormpompen
hebben elk een capaciteit van 200
m3/uur, het aandrijlvermogen per
pomp is 43 kW. Voor het strippen
van de leidingsystemen is een
wormpomp aan dek geplaatst.
Het leidingsysteem in de ladingzone is geschikt voor 2-partijen la
ding zodanig dat er geen contami
natie optreedt.
Voor de voortstuwing zorgt een
ABC dieselmotor met een vermo-

gen van 2150 kW bij 900 tpm wel
ke via een ZF keerkoppeling een in
een Wärtsilä straalbuis draaiende
vijfblads schroef aandrijft met een
diameter van 1850 mm. Dit geheel
geeft het schip een dienstsnelheid
van 19,5 km/h. De schroefasin
stallatie is van het Wärtsilä
systeem Supreme-LD olie ge
smeerd.
Achter de straalbuis zijn twee
hydrodynamische van der Velden
profielroeren geplaatst welke voor
een optimale manoeuvreerbaar
heid zorgen; aandrijving van deze
roeren geschiedt door twee hy
draulische cilinders welke propor
tioneel bediend worden.
Voor het hulpvermogen zijn drie
stuks generatorsets geplaatst: lx
60 kVA voor boordnet, 1 x 120
kVA voor boordnet of noodbedrijf
lospompen en 1 x 625 kVA voor
lospompbedrijf of boegschroefbedrijf.
De elektrisch aangedreven Jan
V erhaar boegschroef heeft een ver
mogen van 370 kW.
In de machine- en boegschroefkamer zijn elk een algemene dienstpomp en een ballastpomp ge
plaatst met een capaciteit van 40

D e C haris (foto: A rie Jonkm an)

m3 bij 4 bar resp. 100 m3 bij 1,5
bar. Deze pompen zijn aangeslo
ten op het ballast-, dekwas-, lens
en brandblussysteem.
Tevens zijn in deze machineka
mers vaste brandblusinstallaties
geplaatst; het blusgas is Novec1230.
Voor het ballasten van de zijtanks
in de ladingzone is er een deepwell
pomp met een capaciteit van 300
m3/uur in een van de zijtanks ge
plaatst.
Bijzonder van dit schip is dat het
gangboorden naast de roef mist.
Op 2 5 centimeter na is de roef over
de gehele breedte van het schip ge
bouwd, wat als voordeel zo’n 23
m2meer aan woonruimte oplevert.
De woonruimte is in drie complete
woningen verdeeld, voorzien van
veel luxe in de vorm van mooie
plafonds, deuren, fraaie design
keukens, badkamers enz. Deze

drie woningen zijn voor resp. de ei
genaar, de stuurman en de matro
zen. Het geheel is voorzien van AC
en overdruk.
In het stuurhuis, geplaatst op een
uitschuifbare kolom met een slag
van 1600 mm, is een lessenaar ge
plaatst welke voorzien is van de
nodige nautische en elektrische ap
paratuur. Het gehele elektrische
systeem wordt door middel van
een tweedraads systeem bestuurd.
Bediening van de werktuigen ge
schiedt door middel van een
touch-screen, gemonteerd in een
lessenaar.
De Charis is gebouwd onder klasse
van Bureau Veritas met de notatie:
* A l I.W.W. Chemical Tanker
Type C, P.V. +50 kPa en voldoet
verder aan de eisen van NSIADNR {eenmansradarvaart).
Het schip vaart in charter voor
Victrol NV te Antwerpen.

Alme Sol
Jachtwerf Jongert heeft eind
juli het zeiljacht Alme Sol,
bouwnummer 419, opgele
verd aan haar eigenaar. Het
jacht is van het bekende type
J ongert 31T , maar voldoet aan
de bijzondere eisen van de ei
genaar met betrekking tot de
binnenindeling.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a.
31,00 m.
Lengtedek
26,77 m.
Lengte waterlijn
21,59 m.
Breedte
6,71 m.
Diepgang, met Jongert
foldingkeel
2,4 tot 4,20 m.

De mast en de giek zijn van
carbon Het staande tuig b e
staat uit rod rigging
Het schip voert de volgende
zeilen:
Grootzeil
Stagzeil
Genoa
Bezaan
Yankee

107 m2
74 nï2
225 m2
36m 2
160 m2

De accommodatie benedendeks omvat de eigenaarcabine

1151

over de volle breedte met en
suite badkamer, drie tweeper
soons gasten hutten met en
suite badkamer, een hoofdsa
lon, de kombuis en twee twee

De romp is van staal, de op
bouw van aluminium en het
stuurhuis van teak hout.

persoons bemanningshutten
met en suite badkamer. Het
schip is voorzien van Clima
AC. Het klassieke binnenont-

Deplacement
(halfbeladen)

werp is van mahonie, waarmee
deze nieuwe Jongert 3 1 T zich
presenteert als een waar en tra
ditioneel J ongert zeilj acht.
De hoofdmotor is een Scania
234 k W bij 1900 tpm. De
maximale snelheid bedraagt

D e te w a terlatin g van de A lm e Sol
vond op 2 juni plaats (foto: Jach t
w e rf Jongert)

11,0 kn, met een kruissnelheid
op de motor van 9 kn. Het
vaarbereik is circa 1300 zee
mijl op kruissnelheid.
Het hulpvermogen bestaat uit
twee Kohier generatororen
van elk 27 kW .
Het schip is voorzien van een
33 k W Hydromar boeg
schroef.
Een H E M watermaker levert
4500 liter per 24 hr.
In totaal heeft het schip 5200
liter brandstof capaciteit, 3500
liter zoet water capaciteit en
1100 liter capaciteit voor zwart
en grijs water.
De Alma Sol is gebouwd on
der klasse van Lloyd’s R e 
gister, met de notatie ® 100A1
SSC (huil certification^

Maand
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Jacoba Prins YE-29
Maaskant Bruinisse heeft op
30 juni de oesterkotter Jacoba
Prins Y E -29, bouwnummer
588, opgeleverd aan Prins
Oesterkweek te Yerseke, Het
schip onderscheidt zich van
eerdere kotters door een ge
heel dieselelektrisch bedrij f en
door een nieuw ontwikkeld
vissysteem, waarop door de
werf patent is aangevraagd.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a.

29,00 m.

Lengte 1.1,
Breedte mal

25,72 m.
8,00 m.
2,50 m.

Holte
Diepgang vertrek
Laadvermogen

0,93 m.
175 t.

Het schip heeft twee ruimen,
beide met de vloer in lege con
ditie boven de waterlijn. Hét
voorste ruim heeft twee draaikoppen waarvan er één wegneembaar is. O m zorgvuldig
terug te zaaien o f te lossen zijn
er vier poorten in de zijden
voorzien. Het kleinere achter
ruim heeft twee draaikoppen,
en is voorzien van twee poor
ten in de zijden.
Productie kan er gevist wor
den in drie containers die in
het voorste ruim geplaatst
kunnen worden als er een
draaikop uit is gehaald. A lter
natief kan in bulk worden ge
vist in het voorste ruim. Dan
wordt ook de tweede draaikop
in dit ruim gemonteerd. Het
achterruim wordt gebruikt als
terugzaai- c.q. tarraruim.
De beide ruimen zijn ook nog
voorzien van verzonken je t
ten. In het voorschip is een
boegjet voorzien. O m gemak
kelijk te kunnen bakenen is in
het voorschip een hydraulisch
bediende spudpaal aange
bracht zodat het schip op po
sitie gehouden kan worden.
De Jacoba Prins” is een op
vallende verschijning. De ge
bruikelijke voormast ont
breekt en het vissysteem is op
het achterschip gepositio
neerd. D e asymmetrisch ge

De Jacoba Prins Y E -2 9 (foto: M a a s k a n t B ruinisse/Flying Focus)

plaatste stuurhut aan stuur
boord zijde op het achterschip
maakt de gehele visserijoperatie overzichtelijk voor de
schipper. Bovendien zijn ca
mera’s gemonteerd.
H et vaartuig vist over de
achterkant met drie vaste
kooikorren. Deze kooikorren
zijn groter van inhoud dan
conventionele korren en des
ondanks lichter van gewicht.
H et door Maaskant ontwik
kelde vissysteem op het

via een tweede opvoerband op
de trilsorteerder terecht. De
consumptieoesters komen aan
de voorzijde via een trechter
op een verdeelgoot. De drie
containers worden zo gelijk
matig gevuld. Ook kan op de
ze manier zonder containers
in bulk worden gevist.
Twee elektromotoren elk met
een vermogen van 160 k W bij
1800 tpm zorgen voor de aan
drijving van de Veth Z-drive
roerpropellers en geven het

achterdek bestaat uit drie sta
len kantelframes met geïnte
greerde visblokken waardoor
vissen en uitkappen met een
enkele draad mogelijk wordt.

vaartuig een snelheid van 8,5
knopen. De stuwstand en toe
ren worden vanuit de stuurhut
bediend door twee gecombi
neerde bedieningshendels.

Hiervoor zijn geen andere
hulpmiddelen zoals hydrauliekcilinders o f dergelijke b e 

D e Y E -2 9 is uitgerust met
drie enkel-trommelige M aas
kant lieren. Op het voorschip

nodigd. Bediening van het
vissysteem vindt plaats vanuit
de stuurhut met drukknop
pen. D it is een zeer veilige
methode waarbij het gehele

staat een elektrisch aangedre
ven enkele ankerlier met een
nestenschijf t.b.v, de 17,5 mm
ankerdam ketting om het 270

systeem door één man te b e 
dienen is.
De uitgevierde lijnlengte is
beduidend korter dan nor
maal.
Vanuit de opvangbak worden
de oesters naar een centrale
put gespoeld waar water en
tarra direct overboord ver
dwijnen. D e oesters komen op
een opvoerband m et naspoeling en een transportwees )band, en komen vervolgens

kg. zware H H P Pool-anker
binnen te halen.
Alle componenten, dat wil
zeggen de voortstuwing, de
lieren, de spoelpomp én dehydraulische installatie en het
boordnet, worden gevoed
door de 575 kVA boordnetgenerator met U-bundel ge
koelde Caterpillar dieselmo
tor van het type G18,
D e generatorset is in het voor
schip geplaatst. Verder staan
in het voorschip nog de elektri
sche hoofdkasten en frequen
tieregelaars, de spoelpomp, de
dekwaspomp én de kachel. De
roerpropellermotoren, de liermotoren, en de spoelpompmotor worden allen gevoed via
frequentieregelaars.
Alphatron Marine leverde de
navigatieapparatuur en com 
municatiemiddelen waaron
der eên elektronisch kaart
systeem.

Rederijnieuws
Sam pogracht in de v a a rt
Rederij Spliethoff heeft op 27
juli het multi purpose vracht
schip Sampogracht in de vaart
gebracht. De S ’grachten zijn
uitvoerig beschreven in SW Z
2000, nr. 11, blz. 20-25. De
Sampogracht is het veeertiende (en laatste) schip van dit ty-

pe en het derde in de met
12,80 m verlengde uitvoering.
Het schip is gebouwd in Polen
door de Stocznia Szczecinska
in Stettin. Daar wordt nu een
serie van zes ro-ro-schepen
voor Spliethoff gebouwd.

Maand

Maritiem

Elite gedoopt en overgedragen
Het containerschip Elite is op
16 juli in Harlingen gedoopt
en overgedragen aan J R Ship
ping, Het schip gaat in charter
varen voor Holland Maas
Container Line en kreeg daar

om de chartemaam Holland
Maas Batave.
De Elite is, evenals het op 28
mei opgeleverde zusterschip
Elan, gebouwd door J.J. Sietas
Schiffswerft in Hamburg.

De afmetingen van de schepen
zijn:
Lengte o. a.
Lengte 1,1.
Breedte mal
Holte
Diepgang
Draagvermogen
Gross tonnage

H e t zusterschip Elan, onder de c h a rte rn a a m QOCL S t. P etersburg
(foto: JR Shipping)

D e redactie van Schip &
W erf de Zee wil met de ru
briek Maand Maritiem een
volledig en actueel beeld ge
ven van de scheepsbouwac-

tiviteiten van Nederlandse
werven. De redactie houdt zich
binnen dat kader aanbevolen
voor alle informatie over
scheepsbouw onder klasse en

134,44 m.
124,41m .
22,50 m.
11,30 m.
8,71m .
11.360 t.
8585 t.

De schepen hebben vier ruimen
met containergeleidingen in alle
ruimen. De ruimen 3 en 4 zijn
‘open top’ ruimen. De beladingsmogelijkheden zijn zeer
flexibel, ook voor containers
met afwijkende afmetingen.
De containercapaciteit is 868
T E U . Voor 1 4 1 homogeen be
laden containers is de capa
de werven die daarbij zijn be
trokken.

Schip & W erf de Zee
M athem sserlaan 185

VEÏH MOTOREN

citeit 612 T E U . E r zijn 150
reeferaansluitingen.
Voor de voortstuwing zorgt
een M aK dieselmotor, type
9M 43, met een mcr van 8400
k W bij 500 tpm. Deze heeft
een ‘low N O X certificate’. Hij
levert een dienstsnelheid van
18,5 kn.
Elektrisch vermogen wordt
geleverd door een 1300 k W as
generator, twee 534 k W hulpsets eneen 260 k W noodsei
Verder zijn er een boegschroef
van 750 kW , met verstelbare
schroef, en een hekthruster
van 450 kW .
De schepen zijn geklasseerd
door Germanischer Lloyd,
met o.a. een notatie voor ge
vaarlijke goederen.

3014 HA Rotterdam.
T e l: 010-2410094
F ax: 010-2410095
E-m ail
swz. ruth rdumUiirxs.nl

scheepselektromotoren
geclassificeerd volgens diverse
scheepsclassificatiebureaus.

HOUDT BIJ U DE
VAART ERIN
BOEGSCHROEVEN

i

'ROPELLERS

M O T O R E N BV
POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT - HOLLAND
PHONE (+31) 78 615 22 66 - FAX (+31) 78 641 11 69
w w w .veth-m otoren.com
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Leverancier van:
standaard- en specJaalmotoren,
motorreductaren,
wormwielreductoren,
tandwielkasten.

M aritie m e mankt door Menso de Jong

Vaarwel Nedlloyd
M et P& O Nedlloyd verdwijnt de grote
lijnvaart, zowel uit Nederland als uit
Engeland. Althans, de lijnvaart onder
nationale controle. Geen verrassing na
dat P& O de grootste aandeelhouder van
het bedrijf werd. Onder meer Maersk
en Evergreen hebben nog container
schepen geregistreerd in Engeland, zo
als Carnival die de meeste H A L sche
pen onder Nederlandse vlag heeft. Dat
laatste kan snel voorbij zijn als de
Nederlandse regering blijft doorgaan
het tonnageregime uit te hollen. Voor
Carnival is de enige binding mét N eder
land dat voor haar kwaliteitsschepen
onze vlag de lading dekt. W at Maersk
betreft, je hoeft je geen illusies te maken
dat op termijn P O N als onafhankelijke
rederij blijft voortbestaan, zoals Maersk
met Safmarine tot dusverre heeft ge
daan. Weliswaar is bij het ontstaan van
Royal P& O Nedlloyd begin 2004 b e 
dongen dat aandeelhouders de naam
niet mogen veranderen gedurende acht
jaar, maar de teleurgestelde Nederland
se aandeelhouders vroegen niet tijdens

*

de bijzondere vergadering eind juli of
deze afspraak is doorgeschoven naar
Maersk. Waarschijnlijk niet, want de
PO N -top was alleen geïnteresseerd in
een hoge overnameprijs en een buiten
sporige beloning voor zichzelf. T och
vonden enkele aanwezigen het bod aan
de lage kant, al was er een advies daaro
ver van JP Morgan.
Ondanks de prijs van dertien miljoen
dollar was het rapport blijkbaar niet
goed genoeg om aandeelhouders zelfs
maar een excerpt ter hand te stellen.
Over baangaranties voor het P O N - per
soneel werd evenmin gesproken; dat
zou alleen maar de overnameprijs heb
ben gedrukt. Maersk heeft wel vrijblij Vend toegezegd dat het eert sterke posi
tie in Nederland en Engeland w'il hand
haven. Het zou ook dwaas zijn om fis
caal slimme constructies als met Reede
rei Blue Star direct overboord te zetten.
Bovendien is PO N lid van vele confe
rences en consortia waaruit het zich pas
in de loop van 2006 kan losmaken. M et
het hoofdkantoor in Denemarken zul
len wel vele topfuncties door Denen
worden ingenomen, In tegenstelling tot
Nedlloyd dat langdurig moeite had top
mensen in eigen gelederen te vinden, is
Maersk een bedrijf dat deze mensen
ju ist ‘exporteert’naar andere rederijen,
omdat niet alle talent kan doorstoten
naar de top.

W a a ro m slaagde M aersk?
Voor een historicus kan de tijd nu aan
breken om een kritische analyse van de
geschiedenis van Nedlloyd en haar
voorlopers te schrijven. Weliswaar zijn
er in de Nedlloyd-periode twee boeken
Verschenen, maar die waren geschreven
in opdracht van Nedlloyd zelf en b e
klemtoonden dus de positieve kanten.’
Op één koers’van Bram Oosterwijk b e
vat zelfs hoofdstukken met een soort
zelfverheerlijking door de topmensen
van beginjaren zeventig.
In de jaren vijftig was Maersk een rela
tief kleine lijnvaartrederij, terwijl de re
ders verenigd in de Nederlandse
Scheepvaart Unie zo goed als alle

wereldzeeën bestreken. Maersk voer
toen onder meer tussen Noord-Ameri
ka en het Verre-Öosten, vaak in concur
rentie met Nedlloyd. Ik herinner mij
nog onze frustratie dat Maersk in de ja 
ren vijftig steeds de grote partijen rub
ber van 2000 tot 3000 ton boekte van
Singapore naar de Noord-Pacifickust,
terwijl Nedlloyd genoegen moest ne
men met wat kleine partijtjes van in to
taal zo’n 200 tot 300 ton. Maersk was
geen lid was van het ‘rate agreement’, de
toegestane conference vorm in de VS,
zodat het lagere tarieven kon noteren.
Nedlloyd bleef - evenals de Britse lijnen steeds een trouw aanhanger van de ta
nende conferences. Maersk trad alleen
toe uit opportunisme wanneer het in een
bepaalde vaart een machtspositie had
opgebouwd en dus zijn eisen kon stel
len.
Nedlloyd kon bovendien Hong Kong
en Japan, waar goed betalende lading
vandaan kwam, niet opnemen in haar
diensten naar Noord-Amerika, omdat
het zusterberijf Royal Interocean Lines
daar geen toestemming voor wilde ge
ven. Hetzelfde gebeurde met de H ol
land-Amerika L ijn die in 1963 samen
werking met Nedlloyd in de cruiseVaart
vanuit Amerika afwees op grond van af
spraken na de Eerste Wereldoorlog dat
men eikaars vaargebied zou respecteren.
H A L had destijds de grootste moeite
nieuwbouw te financieren, terwijl Ned
lloyd twee nieuwe cruiseschepen wilde
inbrengen. Maersk had geen last van
dergelij ke problemen en - als ze er al wa ren - zal het zich er niets van hebben
aangetrokken.

K w a lite it boven k w a n tite it
Een ander aspect is de vraag waarom
Nedlloyd er in ruim veertig jaar niet in
slaagde kwaliteit boven kwantiteit te
stellen. Immers, topman Philip Green
zei tijdens een debat bij de Erasmus
ljniversiteit in april dat zijn grootste
probleem was hoe de mentaliteit bij het
bedrijf te veranderen van het vullen van
schepen naar maximaliseren van het re
sultaat. T o t begin jaren zestig was in

voor goed opgeleide, Nederlandse offi

Menso de Jong

cieren best mogelijkheden bestaan op
de mondiale markt. Dan moet de oplei
ding daarop echter wel afgestemd zijn
en moeten de leerlingen bereid zijn deze
mondiale zeeliedenmarkt te betreden.

was jarenlang

W ellicht met wat minder gunstige
voorwaarden dan onder Nederlandse
vlag.
Inderdaad vragen enkelen zich al af
waar de reders de kwaliteitsbemanningen vandaan moeten halen voor de
zich sterk uitdijende LN G -vloot,
M aar hoe moet een leerling te weten
komen welk bedrijf goede sociale voor

derdaad bij dé Nederlandse scheepvaart
het credo dat een ‘tuil and down’ schip
het summum was, ongeacht de reisduur

vaart. Familiebedrijf Vroon hoort daar
ook toe, maar wel met de meeste sche
pen onder vreemde vlag. Daarnaast zijn

en het aantal aanloophavens. M et stij
gende dagkosten van de schepen en als
maar oplopende stuwadoorskosten b e

er natuurlijk rederijen als Norfolk Line,
Stena Line Holland en sinds kort ook
Geest North Sea line die in Nederland
gevestigd zijn, maar waarvan de contro
le bij buitenlandse bedrijven ligt. Het
kan betekenen dat de mogelijkheden
voor de dure Nederlandse zeevarenden

gonnen de directies in de jaren zestig
aandacht te besteden aan kostenbeheer
sing door snellere rondreizen, efficiën
tere schepen en lagere ladingkosten. De
voor het ladingvervoer verantwoorde
lijke lijndirecties bleven echter versto
ken van informatie over de met de sche
pen bereikte resultaten, zodat zij alleen
de gerealiseerde besomming als m aat
staf konden aanhouden. Kennelijk is dat
zo gebleven, meer dan veertig jaren
lang.
E en historicus kan zich ook afvragen
waarom Nedlloyd geen succes maakte
van haar vele avonturen buiten de lijn
vaart. Het bedrijf entameerde eindjaren
zestig als eerste in de wereld de gasvaart
met grote schepen (onder meer A ntho
ny Veder had al een kleine gastanker),
maar verloor interesse na enkele verliesjaren. Het wat later begonnen Bergesen
uit Noorwegen slaagde daarentegen wel
in de gasvaart. De crude-, producten-,
chemicaliën- en gastankers, bulkers,
zwareladingschepen, bevoorradingssche pen en booreilanden, korte vaart en
binnenvaart: zij kwamen bij Nedlloyd
en verdwenen weer roemloos. Nedlloyd
gaf meestal de slechte marktomstandig
heden de schuld, maar anderen - waar
onder Maersk - konden wel overleven in
deze markten en soms zelfs floreren.

Dunnere spoeling voor zeelui
De voormalige KHV-rederijen W agen
borg, Seatrade en Spliethoff vormen nu
de kern van de Nederlandse scheep

steeds kleiner worden, mede gezien de
recente ontwikkelingen bij Jo Tankers.
Tijdens het symposium op 30 juni in
Rotterdam ter gelegenheid van Ed Sarton’s afscheid bij de F W Z was evenwel
een ander, optimistischer geluid te ho
ren. De heer Hietbrink van het Scheep
vaart en Transport College stelde dat er

zieningen biedt en in de markt is Voor
Nederlandse officieren? D e oplei
dingsinstituten zouden samen m et de
F W Z , m et wellicht een uitzendbureau
als derde partij, een kantoor moeten
oprichten dat zich inzet voor het plaat
sen van zeelui bij betrouwbare buiten
landse rederijen. De scholen kunnen
met behulp van het kantoor hun leer
plannen afstemmen op de rederseisen.
De F W Z zal het beste in staat zijn te
beoordelen welke rederijen in aanmer
king komen. M en kan reders zelfs aan
bieden schepen volledig te bemannen
met Nederlandse officieren. Volgens
Hietbrink zou er over een goede belo
ning best te praten zijn. Een Chinese
kapitein op een groot, Chinees contai
nerschip verdient al een behoorlijk
loon. D e lage lonen in China gaan naar
werkers met een geringe o f matige op
leiding.

NAVYTEAM
FWZ approved

agent in het Ver
re Oosten voor di
verse scheep
vaartmaatschap
pijen. Hij is nu
freelance journa
list en vaste
medewerker van
Schip 8. W e rf de
Zee

Oplevering door Jakob Pinkster

Dokter Wagemaker
Een double-ended v e e rb o o t v o o r TESO

De nieuwe veerboot Dokter Wagemaker, bouwnummer 5 5 7 0 5 1 , is begin septem ber door Damen Ship
yards opgeleverd aan haar nieuwe eigenaar TESQ (Texels Eigen Stoom boot Onderneming). De over
dracht vond plaats op Texel, weliswaar iets later dan gepland, maar wel naar volle tevredenheid. De
feestelijke doop had een maand daarvoor plaats, De Dokter W agemaker gaat de ‘Molengat' vervangen,
die in 2 0 0 7 verkocht zal worden en is het resultaat van een groot renovatieplan waarmee een aanzien
lijke capaciteitsvergroting w o rd t gerealiseerd.

De TESO-yeerboot D o k ter W a g e m a k e r (foto: Flying Focus)

Oit artikel is ge
baseerd op een
publicatie van Da
men

Shipyards

en TESO en be
w erkt door Jakob
Pinkster
Jakob Pinkster is
marine consul
tan t en doceert
tevens aan de TU
□elft.

Gemiddeld eens in de tien tot vijftien
jaar laat T E S O een nieuw schip bouwen
voor de VeerVerbinding tussen Texel en
Den Helder. Het ontwerp van de sche
pen wordt volledig afgestemd op de spe
cifieke dienstverlening door T E S O , na
melijk het vervoeren van Voertuigen en
passagiers over het Marsdiep. Daarbij
worden hoge eisen gesteld aan veilig
heid, continuïteit en kwaliteit. Deze ei
sen zijn terug te vinden in de projector
ganisatie, die in 1999 werd opgericht om
per 2005 een nieuw schip in de vaart te
brengen. In de projectorganisatie werd
veel inzet getoond door eigen medewer
kers, in de vorm van deelname aan
bouwcommissies en assistentie bij de
bouwbegeleiding, Uiteraard werd de
projectleiding daarnaast ook bijgestaan
door externe adviseurs, zoals het Bureau
voor Scheepsbouw, Studio Yacht, M A -

R IN , D T V en Peutz international. Sa
men met Damen Shipyards Gorinchem,
Schelde Marinebouw en de Damenwerf
in Galatz realiseerden zij de bouw van de
Dokter Wagemaker.
Het schip is grotendeels op de Damen
Shipyard Galati in Roemenië gebouwd,
met als feestelijke hoogtepunten de kiel
legging op 17 december 2003 en daarna
de tewaterlating op 26 november 2004.
Daar heeft de cascobouw en eerste in
bouwfase van apparatuur plaatsgevon
den. In januari/februari 2005 is het
schip overgebracht naar Vlissingen door
middel van een lange sleepreis van 3600
zeemijl aan de tros van de sleepboot
Braveheart. Alleen de finishing touch
moest nog plaatsvinden; de afbouw en
inbedrijfstelling. N aeen sleepreis van 31
dagen kwam de sleepboot met het schip
op donderdag 17 februari 2005 aan in

Vlissingen, De reis verliep niet helemaal
vlekkeloos. Tijdens zware stormen, onder
meer in de Golf van Biskaje, lekte een af
dichting van een thrustercan in de voorste
voortstuwingskamer. Hierdoor ontstond
waterschade aan de daar opgestelde scha
kelkasten en voortstuwingsmotoren. Het
schip zelf heeft de vuurproef glansrijk
doorstaan, maar de lichte schade moest
wel worden hersteld.

Een nieuw schip?
In 1997 dient de vraag zich voor het eerst
aan: is het nodig om één van de twee be
staande veerboten, de Molengat, in 2005
te vervangen? Het in 1980 gebouwde
schip is in 2005 vijfentwintig jaar oud en
staat op de nominatie om vervangen te
worden. Maar is die noodzaak er daadwer
kelijk, of zijn er andere, betere alternatie
ven? Directie en Raad van Commissaris -

sen starten een uitgebreid onderzoek om te
kunnen vaststellen wat de beste optie is:
renoveren/moderniseren of vervangen.

bestek is gemaakt door het ‘Bureau voor
Scheepsbouw’ in Bloemendaal dat al een
langdurige relatie heeft met T E S O .

chem. Na onderhandelingen wordt een
prijs overeengekomen van 36,3 miljoen
euro. Daarvoor levert Damen het schip
binnen 24 maanden op. De geplande
opleverdatum wordt vastgesteld op 1 ju
ni2005.

Op sleep n a a r Vlissingen (foto: TESQ)

U it onderzoek van T E S O blijkt dat het
vervoersaanbod zal blijven stijgen. Hét
aanbod dat T E S O in de afgelopen jaren
te verwerken kreeg (op jaarbasis zo’n
drie miljoen passagiers en één miljoen
voertuigen) is veêl groter dan de meest
optimistische prognoses aangaven. De
seizoenspreiding wordt groter, het aan
tal kortere vakanties neemt toe en het
aantal personen per auto daalt. Daar
naast is in 1999 al duidelijk dat auto’s en
caravans steeds groter worden, het aan
tal dagtochten naar Texel stijgt, het
vrachtvervoer toeneemt en ook Texe
laars steeds mobieler worden.
Via enquêtes worden de behoeftes en
wensen van reizigers geïnventariseerd,
waarbij zowel Texelaars als toeristen
worden ondervraagd en T E S O speciale
aandacht schenkt aan gehandicapten en
senioren. Net als de directie blijkt ook de
reiziger grote waarde te hechten aan
kwaliteit en veiligheid. Wachttijden
worden als onwenselijk beschouwd en er
blijkt behoefte aan voldoende opstelruimte voor auto’s.
De voordelen van nieuwbouw tekenen
zich steeds duidelijker af. Als T E S O
haar hoge eisen aan kwaliteit, veiligheid,
continuïteit en comfort wil handhaven,
is een nieuw schip noodzakelijk. Daar
naast zou ook de natuur baat hebben bij
een schip dat volgens de laatste milieuei
sen is gebouwd. Renovatie Van de veer
boot Molengat zou hoge kosten met zich
meebrengen en bovendien zou het schip
langere tijd uit de vaart raken, waardoor
er een capaciteitstekort ontstaat. Het b e
sluit valt: het traject naar nieuwbouw
wordt ingezet. Het voorontwerp en het

richten op de aanbesteding. Negen E u 
ropese werven, die qua ervaring, kwa
liteit én orderpakket in aanmerking ko
men om offerte uit te brengen, worden
geselecteerd. E r wordt echter niet alleen
op de prijs gelet. Levertijd en soliditeit
van de werf spelen tevens een belangrij ke rol bij de beslissing. Daarom valt de
keuze niet op de allergoedkoopste werf.
Directie en Raad van Commissarissen
kiezen voor Damen Shipyards in Gorin

Berekeningen en Modelonderzoeken
Organisatie en voorbereiding
O m het project in goede banen te leiden,
wordt een planning opgesteld:
•Onderzoek & ontwikkeling: 1999-2001
•Programma van eisen: 2001
•Ontwerp: 2002
•Bestek; 2002-2003
•Bouw: 2004-2005
•Inde vaart medio: 2005
In feite bestaat het nieuwbouwproject
uit twee delen. Niet alleen moet er een
nieuw schip worden ontwikkeld en ge
bouwd, maar ook de infrastructuur in
beide veerhavens moet worden aange
past aan het bredere schip. Dat laatste
gebeurt deels door Rijkswaterstaat, in
nauw overleg met de veerdienst. Daar
naast past T E S O de havenfaciliteiten in
Den Helder aan door de kaartverkoop
uit te breiden met drie automatische lo
ketten. Daarmee wordt de verkoopcapaciteit afgestemd op de vergrote capaciteit
van het nieuwe schip.
D it onderzoeken, enquêtes en aanbeve
lingen van het personeel wordt een pro
gramma van eisen opgesteld. Daarin
zijn de randvoorwaarden en de criteria
vastgelegd waaraan de nieuwe boot
moet voldoen. Ook wordt daarin het
fundament voor het ontwerp vastgelegd.
Veiligheid, continuïteit en milieu zijn de
belangrijkste uitgangspunten. Daar
naast spelen gezondheid en welzijn een
prominente rol, want T E S O streeft naar
een optimale (werk)omgeving voor alle
gebruikers.
Nadathetbestekinjanuari 2003 volgens
planning is afgerond, kan T E S O zich

Een belangrijke fase in de voorbereiding
naar de bouw vormen de berekeningen
en modelproeven in het Maritiem Rese
arch Instituut Nederland (M ARIN ).
Hier wordt met behulp van een circa ne
gen meter lang schaalmodel een groot
aantal modeltesten uitgevoerd. Zo
wordt onder andere onderzoek gedaan
naar de weerstand van de romp effect
van het afmeren op andere schepen
(TU D elft), de golfbeweging en het ef
fect van getij stromen en wind op het
schip. Bovendien worden uitgebreide
proeven uitgevoerd om de optimale propellerconfiguratie (van de vier roerpro
pellers ten opzichte van elkaar) te bepa
len, wat vooral bij dwars vermogen een
grote rol speelt

Voortstuw ing
Een ander belangrijk onderdeel in de
voorbereiding vormt de keuze voor een
voortstuwingssysteem. Omdat de nieu
we boot circa twintig meter langer, ruim
vier meter breder en zwaarder wordt dan
de Schulpengat, maar wel in de bestaan
de havens moet kunnen afmeren, wor
den hoge eisen gesteld aan de voortstu
wing. De remweg is voor de T E S O bo
ten bijvoorbeeld even belangrijk als snel
heid maken. T E S O besluit af te stappen
van de Voith-Schneiderpropellers, zoals
toegepast op ms Molengat en ms Schul
pengat, en over te gaan op roerpropellers.
Deze propellers worden vanuit de stuur
huizen bediend met een zogenaamde mi
crostick, een joystick die gekoppeld aan
een computerprogramma alle vier de
roerpropellers tegelijk aanstuurt.

IL k a ,!

k > .

** ' V

/ T

» 1 1

p l

j r

«■If JIJnH Ih k x m Wflk^
r

1

•WWH«
SHfRJfD

•«

1

i.i_i

» i * is ■!

-a n ii ! '■

r

n 'iïin » '

r

De roerpropellers kunnen onafhankelijk
van elkaar 360 graden draaien, Voordeel
van deze propellers ten opzichte van het
Voith-systeem is dat een complete roer
propeller (Thruster) in 24 uur uitge
wisseld kan worden in geval van schade
of onderhoud. T E S O beschikt daartoe
over een complete reserve-unit. Boven
dien ligt het voortstuwingsrendement
naar verwachting ongeveer tien procent
hoger.

opzichte van het grootspant. D it met
uitzondering van de beide scheepseinden; deze zijn asymmetrisch uitgevoerd,
omdat het schip moet passen op de be
staande tweebaans bruggen. Dit terwijl
het schip al is voorbereid op een driebaans brug. Deze bm g wordt vermoe
delijk pas omstreeks 2015 gerealiseerd.
Vier roerpropellers met straalbuizen zijn
ingebouwd in voor - en achterschip aan

Technisch ontw erp

bak- en stuurboord en de twee scheggen
(voor en achter op hart schip) zijn be
doeld om de koersstabiliteit te waarbor

De Dokter Wagemaker is uniek in zijn
soort. Het stalen schip verschilt op een
aantal punten van zijn voorgangers.
Ontwerp, voortstuwing, comfort en vei

gen.
De romp is verdeeld door dwarsscheep
se schotten die het schip, van achter
schip naar voorschip, in de volgende

ligheidsvoorzieningen zijn wezenlijk
veranderd. Ook de huisstijl van T E S O

compartimenten verdeelt:
- Achterpiek
- Achter voortstuwingskamer
- Achter machinekamer, achter schakelbordruimte en achter hulpmachineka-

is aangepast, zodat het schip een andere
kleurstelling heeft gekregen dan zijn
voorgangers, D e veerboot heeft een ver
frissend en een modem uiterlijk, waar
voor de Nederlandse stylingarchitect
Bas Zonneveld van Studio Yacht verant
woordelijk is geweest. Sonneveld kiest
voor een nautische uitstraling van het in teneur met diverse accenten uit descheepvaart, zoals een vuurtoren in het
atrium en bartafels die doen denken aan
boeien, De kleuren rood (bakboord) en
groen (stuurboord) komen terug in zo
wel het interieur als het exterieur
(schoorstenen).
Op de Dokter Wagemaker zijn de b e
langrijkste systemen dubbel uitgevoerd:
twee machinekamers, twee voortstuwingskamers, twee schakelbordruimtes
en een dubbel uitgevoerd computernet
werk ten behoeve van de bediening en
bewaking van het schip. Hierdoor is de
betrouwbaarheid van het schip op een
zeer hoog niveau gekomen. Zelfs bij uit
val van één van de machinekamers kan
het schip onder normale omstandighe
den gewoon in de vaart blijven. Een ge
ruststellende gedachte, zeker als de re
serVeboot net afwezig zou zijn vanwegeeen dokbeurt!
H et schip heeft twee stuurhuizen en in
beide stuurhuizen bevindt zich een dub
bel besturingssysteem. N iet alleen de
kapitein, maar ook de stuurman b e 
schikt over een eigen besturing. H ier
door worden de bedrijfszekerheid en de
veiligheid nog Verder Verhoogd.

Scheepsindeling
U it het algemene plan is te zien (zie teke
ning) dat de Dokter Wagemaker onder
en boven het hoofddek een symmetri
sche scheepsvorm en indeling heeft ten

mer
- Middenschip compartiment
- Voorste machinekamer, voor schakelbordruimte en voor hulpmachinekamer
- Voor voortstuwingskamer
- Vooipiek
Boven het hoofddek, zijnde het benedenautodek, zijn de volgende dekken
waar te nemen:
- Fietsdek (aan beide zijkanten naast de
vrachtwagen schacht)
- Boven-autodek
- Salondek
- Panoramadek
- Brugdek

Tanks
In langsrichting is het schip voorzien
van zijtanks zodat praktisch sprake is
van een dubbele romp. Een aantal dro
ge zijtanks zijn doormiddel van cross
overtanks
aan elkaar gekoppeld
waardoor bij eventuele huid- of bodemschade het schip recht blijft liggen.
De brandstoftanks met een totale capa
citeit van 1350 m 3 bevinden zich mid
scheeps (de twee middentanks van elk
352 m 3 zijn bedoeld als reservebrand
stoftanks). Bovenop deze tanks bevindt
zich het tussendek met opslagruimtes
voor de horeca afdeling, bemanningsaccommodatie en de controlekamer
met een werkplaats voor de machinedienst.
H et schip heeft zes ballasttanks: vier
voor en achter in de zij van circa 200
ivi . en twee van circa 120 m 3 naast dê
brandstoftanks midscheeps gesitueerd.
De middentanks dienen om het schip

in korte tijd recht te kunnen pompen.
Middels het Alarm- en Monitoring
Systeem (A M S) is het ook mogelijk het
schip automatisch recht te pompen en
te houden.
Aan stuurboord en bakboord is een
dekwaterdraintank voorzien. De afvoe
ren van de beide autodekken voeren het
lek en waswater naar deze tanks af. Bij
grote hoeveelheden water, welke bij
brandblussen m et behulp van het
Drenchersysteem vrij komen, zal dit
direct overboord afgevoerd worden. De
mogelijkheid bestaat om dan de dekwaterdraintanks met behulp van de afstandbedienbare afsluiters af te sluiten.
W ater verzameld in de dekwaterdraintanks kan door middel van de lenswaterreiniger gezuiverd worden o f even
tueel afgegeven worden aan walfaciliteiten. E r is een lenswater-verzameltank
geïnstalleerd in S B droge tank 10. In de
ze tank wordt al het lenswater verzameld
en krijgt hierin tijd om te bezinken. D e
ze tank wordt met de lenswaterreiniger
automatisch op een bepaald niveau ge
houden. Olie die zich bovenop het wa
ter verzamelt, kan handmatig afgetapt
worden naar de vuile olietank. Vuile olie
kan periodiek tijdens hetbrandstofbunkeren worden afgegeven aan de bunker
boot.

Vormgeving en passagiersaccom m odaties
D e veerboot moet 1750 passagiers kun
nen vervoeren. De passagiersaccommodaties zijn aanzienlijk ruimer, luxer en
lichter dan die van de andere T E SO schepen. Doordat de toiletgroepen naar
de midscheeps zijn verplaatst, ontstaat
door de glaswanden op de scheepseinden een prachtig uitzicht op zee. Dit
geldt zowel voor de voor- als achterzijde.
Ronduit spectaculair is het atrium op het
panoramadek, een extra passagiersverblijf dat een verdieping hoger ligt dan de
salon en zich op dezelfde hoogte bevindt

Sim ulatie-effect
op an d e r schip
tijdens af m eren
(TU Delft)

O n tw erp g eg ev en s D o k ter W a g e rn a k e r
Type
Bouwjaar
Class

Lengte o.a.
Lengte tussen loodlijnen
Breedte o.a.
Holte
Aantal dekken
Diepgang (ontwerp
Diepgang (max.)
Draagvermogen (max.)
Waterverplaatsing (op 4,40 m)
Voorts tuwingsvermogen
Totaal elektrisch vermogen
Totaal hulpvermogen

R o-R o Ferry
2004 -2005
Lloyd’s Register,*1 0 0 A l Ferry exten
ded protected water service “ice condi
tions Riza code R ”, L M C , U M S, IFP ,
PSM R , P C A C 2.2
130.40 m
127.24 m
22.70 m
7.18m
6
4.0 5 m
4.4 0 m
1840 ton
5570 ton
4 x l8 0 0 k W
4x 2780 k W
1 x 3 0 0 kW

Voortstuwers
Roerpropeller in straalbuis
Schroefdiameter (vaste spoed)

4 x l8 0 0 k W
2300 mm

Prestaties
Snelheid op ontwerpdiepgang (4.05 m) 15.7 kn
15.2 kn
Snelheid op max. diepgang (4.40 m)
‘Paaltrek’ dwars
80 ton
‘Paaltrek’ langsscheeps
100 ton
Max. aantal passagiers

1750

R o-R o capaciteit
Voertuigcapaciteit

Circa 300 personenauto’s o f 34 vracht

Lane meters

T ankcapadteiten
Brandstof totaal1
Smeerolie
Ballast water
Zoetwater
Sewage
Dekwater verzameltanks
Lenswater verzamel tank

wagens en 200 personenauto’s
Autodek boven 704 m, max. asbelasting
van 1.75 ton. Onderste autodek 704 m,
max. asbelasting van 20 ton

1350 m3
16m 3
1015 m 3
55 m3
50 m3
120 ia f
11m 3

1 In de brandstoftanks kan circa 1350 m3 brandstof worden opgeslagen. Dat is ongeveer 800 m 3 meer dan de normale voorraad die wordt aangehouden. Daardoor
kan in tijden dat de brandstof scherp :is geprijsd, extra worden ingekocht.

als de schoorstenen. De wanden en het
dak van deze ovale koepel zijn voor een
groot deel van glas en bieden uitzicht
naar alle kanten.
O m tocht tegen te gaan, zijn in de salon

en het atrium draaideuren geplaatst. Het
exterieur is verrassend afwijkend van de
huidige huisstijl. De kleurstelling is an
ders en de naam T E S O staat groot afgebeeld op de zijkanten van het schip, in

een artistieke weergave van het eiland
Texel. In het midden van het salondek is
een keuken met twee buffetten geplaatst
Toiletfaciliteiten zijn eveneens in het
midden tegenover het buffet gevestigd.
Zitgelegenheid voor de passagiers is on
der meer terug te vinden op het salondek
aan weerszijden van het buffet en in het
atrium op het panoramadek voor zo’n
600 personen. Op de buitendekken zijn
er voor ongeveer 350 personen zitban
ken.
De vier schoorstenen zijn geplaatst op
het panoramadek. Deze zijn om gewicht
te besparen, gemaakt van aluminium en
voorzien van spoilers die zich bovenop
de schoorstenen bevinden om een gun
stige luchtstroom te creëren. Hiermee
wordt beoogd dat uitlaatgassen niet op
het panoramadek neerslaan.

In fra s tru c tu u r
Het interieur van het schip heeft een
luxe uitstraling. Veel aandacht is besteed
aan de indeling van de dekken op alle ni
veaus. De wensen van personeel en ge
bruikers hebben hierin een bepalende
rol gespeeld. Zij konden in aanbevelin
gen en enquêtes hun voorkeuren ken
baar maken.
Het bewegwijzeringsysteem is zo ont
worpen d atje duidelijk de verschillende
dekken door middel van kleuren kunt
onderscheiden. De trapopgangen zijn
aangegeven door middel van pictogram
men, bijvoorbeeld een zeemeeuw o f een
vuurtoren.
De bereikbaarheid van de autodekken
naar de accommodatie is geregeld via
acht trapportalen in de schachten in de
zijkanten van het schip. Op het autodek
zijn branddeuren geplaatst. Alle toegan
gen naar het fietsdek en toegangen naar
het salondek zijn voorzien van automati
sche schuifdeuren. De hoofdingangen
naar de passagierslounges zijn, om tocht
door openstaande deuren te voorkomen,
voorzien met tourniquets. De tourni
quets (vleugels) kunnen opgevouwen
worden, zodat brancards ongehinderd
kunnen passeren in geval van nood. E r
zijn vier liften beschikbaar voor het ver
voeren van met name mindervalide en
oudere passagiers. Daarnaast kunnen de
liften gebruikt worden door het perso
neel en voor transport van (horeca)goederen.
De inrichting van de salon en het atrium
toont groepen banken van twee, vier of
acht zitplaatsen met tafels ertussen. In
het atrium is een decoratieve vuurtoren
geplaatst, met zes cirkelvormige neon-

lampen in drie verschillende kleuren die
bovenin de vuurtoren zijn bevestigd.
Het metalen frame van de glazen koepel
symboliseert de vuurtorenstralen. O n
der de vuurtoren op het salondek is een
kleine winkel/kiosk geplaatst.

Autodekken
Per afvaart kunnen zo’n driehonderd
auto’s mee. Lichtere auto’s (asbelasting
max. 1,751) kunnen ondergebracht wor
den op het bovenste autodek (704 meter
baanlengte) en zwaardere voertuigen
(asbelasting max. 20 t) op het onderste
autodek (704 meter baanlengte). Roll
on Roll off van de betreffende autodek
ken gebeurt via de scheepsuiteinden die
aansluiten op de bruggen en terminals
van beide havens. Beide scheepseinden
worden per dek afgesloten door water
dichte rijdekdeuren.
Het autodek beneden (hoofddek =
schottendek) is als geheel gesloten dek
uitgevoerd en wordt hoofdzakelijk ge
bruikt voor vrachtwagens en daarnaast
voor personenauto’s. Hetbovenautodek
is ook gesloten en dient voor personen
auto’s, M P V ’s en busjes en caravans tot
een maximum hoogte van 3.1 meter.
Lopende passagiers kunnen via trappen,
die zich op de kopeinden van het bovenautodek bevinden, en via het fietsendek
aan boord komen.

Fietsendek
Boven de zijgangen op het hoofddek is
een tussendek - tussen de beide autodek
ken in geplaatst voor fietsers en brom 
fietsen, aan beide zijkanten naast de
vrachtwagenschacht. De fietsengangen
worden afgesloten door op afstand b e
dienbare hekken (in totaal vier) aan de

uiteinden van elk fietsdek. Op dit dek
aan bakboord is ook een dagaccommodatie voor de bemanning onder ge
bracht.

□e dieselelektri
sche
de

elektrische

systemen,

het

Rijdekdeuren

Alarm- en Moni

O m beide autodekken af te sluiten, zijn
hydraulisch aangedreven rijdekdeuren
aangebracht op het voor- en achterschip.
De deuren (van het pontontype, boven
o f onder scharnierend) worden aange
dreven door middel van hydraulische ci
linders. De hydraulische pompunits
voor de aandrijving staan opgesteld in de
voortstuwingskamers. Voor redundan
tie zijn twee nood-pompunits aanwezig
die het mogelijk maken de deuren indi
vidueel en bij de deur te bedienen.

toring Systeem

Waarschuwingslichten werken als de
deuren worden bediend.
De beneden-autodekdeur bestaat uit
twee delen: het bovendeel scharniert
omhoog en het benedendeel naar on
der. H et onderdeel komt hierbij in een
reces te liggen, waarbij de voertuigen
over de deur rijden. De hoogte van de
ingang is minimaal 4500 mm. D e zij
gangen van het lage deel van het onder autodek heeft een dekhoogte van 2.60
meter en is alleen geschikt voor perso
nenauto’s. D e boven-rijdekdeur schar
niert omhoog. Deze uitgang heeft een
hoogte van minimaal 3100 mm. D e
deuren zijn zo geconstrueerd dat ze wa
terdicht afsluiten.

Liften
Mindervaliden en invaliden kunnen het
salondek goed bereiken doordat vier lif
ten zijn geplaatst die reizigers vanaf het
beneden-autodek, het fietsendek en het
boven-autodek naar het salondek kun-

en

controlesys

teem wonden in
een apart arti
De inrichting van de salon en het atrium
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to o n t groepen banken van tw e e , vier of ach t

m er van Schip

zitplaatsen m e t ta fe ls ertu ssen (foto: TESO)

& W e rf de Zee
behandeld door

nen brengen. Aanvankelijk wilde T E S O
een voetgangersbrug vanaf de wal naar
het schip, waardoor voetgangers direct
op het salondek terecht zouden komen.
Het ministerie van Verkeer en W ater
staat bleek echter niet bereid die investe
ring te bekostigen, zodat T E S O op de
valreep moest besluiten tot het plaatsen
van trappen op de kopeinden en twee
extra liften vanaf de fietsengangen naar
het salondek. Meerkosten: 500.000 eu
ro.

Brandbestrijding
Naast de traditionele systemen zijn een
aantal speciale systemen voorzien op de
Dokter Wagemaker, zoals een Drencher
(sprinkler) systeem, een brandblussysteem voor de beide autodekken. Het
systeem is ook geschikt voor het blussen
met A FFF-schuim en bestaat uit een
pijpsysteem gesplitst in zes secties per
autodek. Een Drencher-pomp is voor
zien in elke machinekamer. De pompcapaciteit is ontworpen voor een opbrengst
van 5L/min/m2 dekoppervlak en het
systeem wordt bediend via het AM Ssysteem. Daarnaast is er nog een brand blussysteem dat eventueel ook aan het
Drencher-systeem gekoppeld kan wor
den. De machinekamers, hulpmachinekamers en voortstuwingskamers zijn
uitgerust met een C O ? brandblussysteem.

Schoonmaken
Voor schoonmaakwerkzaamheden is een
120 bar ringleiding in RV S geïnstalleerd
met op elk dek meerdere aansluitmoge
lijkheden voor een losse slang. Het

P anoram adek (foto: TESO)

voortstu-

wingsinstallatie,

systeem is ontworpen om aangesloten te
kunnen worden op een externe hoge
druk heetwatervoorziening. In de machi
ne- en voortstuwingskamers zijn aan
sluitingen voor losse hogedrukreinigers.
O p het gebied van het sanitair is er een
vacuüm toiletsysteem geïnstalleerd.
Naast de toiletten wordt ook het schoon -

Bakker Slied recht

Verdere systemen
De Dokter Wagemaker is uitgerust met
een natuurlijk en mechanisch ventilatie
systeem, gecombineerd met verwar
ming, warmteterugwinning en aircondi
tioning, Het airconditioningsysteem b e
staat uit onafhankelijke units voor de
volgende ruimtes:
- één unit voor elk stuurhuis
- één unit voor keuken en buffet
- één unit voor bemanningsverblijf
- één unit voor controlekamer

van de buitenluchttemperatuur wordt
verwarmd zodat geen onaangename
tocht ontstaat. In elk motorkamer en in
elke voortstuwingskamer zijn door CVwater verwarmde luchtheaters ge
plaatst. In het reces ten behoeve van de
beneden-rijdekdeuren zijn op het dek
gelaste leidingen aangebracht. Deze
worden door CV-water verwarmd om
dichtvriezen van het reces tijdens vorst
te voorkomen.

Reddingsmiddelen
Mechanische ventilatie aan- en afvoer is

P e r af i/aart kunnen zo’n driehonderd auto’s m ee (foto: TESQ)

voorzien in:
- salon en keuken
- atrium
autodekken
- fietsendekken
- machine/voortstuwingskamers
- bemanningsruimte en bergplaatsen
op het tussendek
Voor dê autodekken is een speciaal ven
tilatiesysteem ontwikkeld om een opti
male luchtverversing te bewerkstelli

Opslag wan zwem vesten in de salon (foto: TESO)

gen. Het systeem voorziet in een langsschêêpse luchtstroom over dê dekken in
de vaarrichting van het schip. D it bete
kent dat de luchtstroom bij elke afvaart
uit een haven omkeert D it proces wordt
automatisch geregeld door het A M Ssysteem. Bovendien bestaat de moge
lijkheid om op het bovendek in de rij dekdeuren aanwezige ventilatiekleppen
te openen voor extra luchtverversing.
Op het onderste autodek is het mogelijk
om het bovenste deel van de rijdekdeur
in openstand te borgen, eveneens b e
doeld om extra ventilatie te verkrij gen in
zomerse omstandigheden.
De CV-installatie werkt geheel automa
tisch en bestaat onder meer uit twee ver
warmingsketels, die samen met de
warmteterugwinning uit het koelwater
voorzien in de warmtebehoefte. In elke

H e t stuurhuis (foto: TESO)

breid m et tien to t

maakwater van de gesloten accommoda
tie naar de grijs/zwart water verzamel
tank afgevoerd. Vanuit deze tank wordt
het water in een sewage behandelingsin
stallatie gereinigd waarna het overboord
wordt gepompt. Eventueel bestaat de
mogelijkheid om grijs/zwart water af te

twaalf personen

geven aan walfaciliteiten.

Een complete be
manning

bestaat

uit minimaal zeven
personen

die

in

dien nodig bij druk
te

w ordt

uitge

hulpmachinekamer is een ketel ge
plaatst. Warmtewisselaars voor warm
teterugwinning uit het motorkoelwater
zijn geïnstalleerd op elke diesel genera
torset, ook op de havenset. Deze dienen
tevens voor voorverwarming van de
motoren tijdens stilstand. Tijdens nor
maal bedrijf moet de warmteterugwin
ning voldoende zijn om in de totale
warmtebehoefte te voorzien.
De technische ruimtes, atrium, salon en
bemanningsverblijven zijn verwarmd
door middel van convectoren en radia
torenverwarming. Thermo ventilatieunits zorgen voor de nodige luchtver
versing, waarbij de lucht afhankelijk

De verzamelstations voor passagiers zijn
te vinden aan beide kanten van het buf
fet in de salon op het salondek. Hier zijn
in kasten in de salonwand 1750 zwem
vesten opgeslagen, voor elke passagier
één.
Het schip is voorzien van vier MES-stations (Marine Evacuation Systems). Het
systeem bevindt zich in de gesloten bui
tendekken op het salondek en omvat een
glij koker om te evacueren met onderaan
een gesloten vlot voor zo’n honderd per
sonen. Elk MES-station wordt verbon
den met een twee keer 100-persoons en
één keer 150-persoons open reddings
vlot. Op het panoramadek is een M O B 
reddingsboot geplaatst, welke is uitge
rust met een dieselmotor. De boot kan te
water worden gelaten door middel van
een davit.

Stuurhuizen
Het schip is voorzien van twee identiekestuurhuizen die ontworpen zijn voor
maximaal zicht, zowel gedurende de
oversteek als tijdens manoeuvreren bij
de terminal. Deze stuurhuizen hebben
grote ramen en een ergonomische inde
ling, het gevolg van uitgebreide zichtlij nen-studies en proeven met gebruikma
king van mock-up modellen. Ook een
indrukwekkende lijst van uitgebreide
navigatie- en communicatieapparatuur
behoort tot de uitrusting van het vaar
tuig.

Oplevering door F. Kok
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R o-pax fe r r y H a m m e ro d d e (fo to : Sea Sky M a rtin )

Hammerodde en dueodde
Ro-pax fe rrie s v o o r Denemarken

Nog geen jaar na het verkrijgen van de bouwopdracht heeft Merwede Shipyard twee ro-pax ferries, van elk 1 3 .9 0 6
ton bruto, opgeleverd aan de Deense rederij Bornholmstrafikken. De rederij was bij het verkrijgen van de concessie
de verplichting aangegaan om per mei 2 0 0 5 twee schepen van voldoende capaciteit in de vaart te hebben. Daar er op
de tweedehands m arkt geen geschikte schepen werden aangeboden, was nieuwbouw op korte term ijn de enige optie,
De Hammerodde, bouwnummer 7 0 2 , werd op 20 april overgedragen en het zusterschip Dueodde, bouwnummer 7 0 3 ,
op 27 april.
Merwede heeft deze korte levertijd

De know how op het gebied van ro-pax

kunnen realiseren doordat de w erf over
een beproefd ontwerp beschikte dat
grotendeels overeenkwam met de wen
sen van de rederij, en door de bouw van
een van de schepen uit te besteden aan
Volharding Shipyards: de Dueodde
werd in Harlingen gebouwd onder V ol

veerboten, die Van der Giessen-dê
Noord in de negentiger j aren van de vo
rige eeuw heeft opgebouwd, is gelukkig
niet verloren gegaan, Merwede Ship
yard beschikt over dê ontwerpen van
het voormalige zusterbedrijf en kon
daaruit putten toen de aanvraag van

harding bouwnummer 579.
De nieuwe schepen, met een capaciteit
voor maximaal vierhonderd passagiers,
zijn bestemd voor de diensten die

Bornholmstrafikken werd ontvangen.
Het bleek dat het ontwerp van de BenM y-Chree, in 1998 door G N gebouwd,
goed paste bij de verlangens van de re
derij. Zonder belangrijke aanpassingen
kon het bestaande ontwerp voor dê
Hammerodde en haar zuster worden

Bornholmstrafikken onderhoudt tus
sen de thuishaven Ronne op Bornholm
en Koge nabij Kopenhagen en tussen
Ronne en Ystad op de Zweedse zuid
kust, Zij vervangen twee oudere sche
pen, waarvan er een is verkocht én deandere als reserveboot beschikbaar
blijft,

gebruikt. Alleen ten aanzien van de ac
commodatie waren de eisen nogal wat
afwijkend en waren verdergaande aan
passingen nodig.

D e voornaamste gegevens van de
Hammerodde en Dueodde zijn:
Lengteo.a.
Lengte 1.1.
Breedte mal
Holte dek 3
Holte dek 5

124,90 m.
115,10m .
23,40 m.
8,60 m.
14,,30/14,70 m.
5,30 m.
Ontwerpdiepgang
Draagvermogen hierbij
2.883 t.
Diepgang max.
5,60 m.
3.437
t.
Draagvermogen hierbij
13,906
Gross tonnage

De afmetingen en de indeling tot en
met het bovenste rijdek (dek 5) zijn na
genoeg gelijk aan die van de Ben-M yChree (zie S W Z 1998, nr. 10, blz. 17
t/m 22). Enkele verschillen zijn dat de
voorpiek, die op de Ben-M y-Chree

droogwas, nu voor waterballast is inge
richt en dat aan de voorkant van de
autodekken maar één trappenhuis naar
de accommodatie beschikbaar is (aan
SB), waar de Ben-M y-Chree er twee
had. Uiteraard zijn vluchtwegen, trapbreedten, brandveiligheid en dergelijke
opgewaardeerd volgens dê laatste Solas
voorschriften.

Verder is de constructie geschikt gemaaktvoorijsklasse IC .
Ook qua ro-ro voorzieningen zijn de
Deense schepen nagenoeg gelijk aan de
Ben-M y-Chree: twee autodekken, met
een gecombineerde hekdeur/oprit naar
het onderste autodek (dek 3) en een
hijsbare ramp van dek 3 naar het b o 
venste autodek (dek 5). De opstelleng-

tes zijn: 645 m op dek 3 en 604 m op
dek 5,

Accom m odatie
De bovenbouw, die geheel aan de wen
sen van de reder is aangepast, is afgeleid
van een ander G N bouwnummer, de
Commodore Clipper (zie SW Z 1999.
Nr. 12, blz. 33-36), en heeft een dek
meer dan de Ben-M y-Chree. De inde
ling van de accommodatie is als volgt:
Dek 11: Topdek.
Dek 10: Stuurhuis, met daarachter een
keukentje en een brugtoilet (SB) en een
ruimte voor elektr(on)ische apparatuur
(BB); vervolgens de noodgeneratorkamer, een AC-ruim te, een ‘gymnasium’,
de liftmachinekamer en nog een A C ruimte.

DECK a

Dek 9 is voornamelijk bestemd voor de
bemanning. In het front zijn suites Voor
de kapitein, le stuurman, le W T K en
H W T K . Erachter liggen aan SB vijf en
aan B B tien hutten voor de overige b e 
manningsleden (enkele van de hutten
zijn geschikt voor twee personen). Aan
SB bevinden zich verder het dagverblijf
en de messroom (met aangrenzende
pantry) voor de bemanning en aan B B
een trapportaal.
Op hart schip liggen een kantoor, de
wasserij en een AC-ruimte.
Geheel achterop dit dek bevinden zich
tenslotte nog zeven passagiershutten:
vier eenpersoons aan SB, een eenper
soons en een tweepersoons aan B B en
een vierpersoons op hart schip.
Dek 8 wordt geheel ingenomen door
passagiershutten: vijftien eenpersoons
hutten, waarvan vijf binnenhutten, 35
tweepersoons hutten, waarvan tien

me ck

7

binnenhutten, en drie vierpersoons
hutten. Van de tweepersoons buiten
hutten zijn er zeventien ingericht om
als dagverblijf voor zes personen te die
nen.
Dek 7 omvat de publieke ruimten en
bijbehorende faciliteiten. Voorin b e 
vindt zich een ‘non smoke viewing
lounge’ met 114 zitplaatsen, daarachter
aan SB dê ‘non smoke/school lounge’
(50 zitplaatsen) en aan B B de ‘allergy
lounge’ (26 zitplaatsen), Naast hart
schip liggen de ‘smokers lounge’ en de
‘pet lounge’ met elk 30 zitplaatsen, en
daar achter de ‘bistro’ met een uitgiftebalie, 50 zitplaatsen, een kinderspeel-

hoek en een ruimte met speelautoma
ten.,
Achter dit complex liggen aan SB de
kombuis en de proviand ruimten en aan
B B de receptie, de shop, een hal met
trappenhuis en de publieke toiletten.
Op het buitendek achter het dekhuis is
nog zitgelegenheid in de open lucht.
In verband met een verwachte groei
van het passagiersvervoer is de accom
modatie voorbereid op uitbreiding tot
770 passagiers. Tevens is er wat betreft
sloepcapaciteit en stabiliteit a.1 rekening
gehouden met het grotere aantal passa
giers. De Capaciteit van moeilijk aan te
passen equipment is er ook al op afge
stemd.

V erdere u itru stin g

Gezicht op he t on derste autodek, m e t de oprit n a a r he t bovenste autodek (foto: M e rw e d e Shipyard).

Voor het overige lijken de Hammerod
de en de Dueodde veel op de Ben-M yChree.
De hoofdmotoren zijn eveneens M aK
diesels, type 9M 32 van elk 4320 k W bij
600 tpm. Via Jahnel tandwielkasten,
reductie 600:161,30, drijven zij verstel
bare schroeven aan en geven een
dienstsnelheid van 18,8 knopen.
Voor de elektriciteitsvoorziening zijn er
twee asgeneratoren van 1160 kW , drie
M A N hulpsets van elk 515 k W en een
M A N noodset van 260 kW .
Een thermisch oliesysteem levert de
benodigde warmte.
De Fincantieri vinstabilisers hebben
een oppervlak van elk 4,2 n r , en geven
90% rolreductie bij een golfhoek van

D e receptie, d a a ra c h te r de uitgiftebalie en links de bistro (foto: M e rw e d e Shipyard).

3,5 graden tijdens de vaart op dienst
snelheid.
Het stuurgerei en het anker- en verhaalgerei zijn zoals op de Ben-M yChree.
De reddingmiddelen zijn afwijkend en
omvatten twee 150 persoons S E C mo
torreddingboten, zeven 35 persoons
Viking vlotten en twee rescue boten.
IPRKHÜUiS v TtiHKl[N
Beide schepen varen onder Deense vlag
en zijn door Lloyd’s Register geklas
seerd.

D e Dueodde (foto: Flying Focus).
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ABB Marine & Turbochargers

Helmers Accommodatie en Interieur BV

Promac BV

Absorbit Environmental Technology BV

Hertel Marine Services

Proofload

Aggreko Nederland BV

HGG Profiling Equipment BV

Radio Holland Group BV

Ajax Brandbeveiliging BV

Holland Marine Services Amsterdam BV

Radio Holland Netherlands BV

Alewijnse Holding BV

Holvrieka Nirota BV

Redwise Maritime Services BV

Alewijnse Marine Systems BV

HRP Thruster Systems BV

Rexroth Hydraudyne BV

Alewijnse Marine Technology BV

Huisman Special Lifting Equipment BV

Ridderinkhof BV

Alfa Laval Benelux BV

Hycos BV

ROC'Kop van Noord-Holland’

Alphatron Marine BV

Hytop BV

Roden Staal BV

Alumar BV

IHC Lagersmit BV

Roodhart Marine Services BV

AMW Marine BV

Imtech Marine & Offshore BV

Rotor BV

Arbode Maritiem BV

Information Display Technology BV

Rubber Design BV

Baars & Bloemhoff Marine Products

International Paint (Nederland) BV

Ruysch Technisch Handelsbureau

Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV

Intertech BV

SAM Electronics Nederland BV

Beele Engineering BV

Johnson Pump BV

Scheepvaart en Transportcollege (STC)

Beil Licht BV

Kaefer Opticon BV

Schelde Gears BV

Bloksma BV

Kelvin Hughes Nederland BV

Schelde Marine Services

Machinefabriek Borger BV

Ketting Compressoren

Scheldepoort Repair & Conversion Yard

Bosch Rexroth BV

Klima Thermo-Tech BV

Serdijn Ship Repair BV

BOT Groningen BV

Kongsberg Maritime Holland (KMH) BV

Ship’s Equipment Centre

Brevini Nederland BV

Koninklijke Dirkzwager

Siemens Nederland NV

Centraalstaal BV

Kooren Shipbuilding and Trading BV

Sigma Marine Coatings Netherlands

Chartworx Holland BV

Machine- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV

SIMRADBV

Cleanland International BV

Kroon BV

Teken- en adviesbureau Star

Conoship International BV

LankhorstTouwfabrieken BV

Stork Bronswerk BV Marine Systems

Coops en Nieborg BV

Lemans Nederland BV

Stork-Kwant BV

Corrosion & Water-Control BV

Van Lessen en Punt Holding BV

Stork Services BV (Maritime)

CP Heat Exchanger Technologies BV

Van Leusden BV

Machinefabriek L. Straatman BV

Croon Elektrotechniek BV

Liebherr Maritime Benelux BV

Supeiyacht Spares

Dagin Marine Technology

Lloyd's Register EMEA

Techno Fysica BV

Damen Shiprepair Rotterdam BV

Loggers BV

Terneuzen Marine Supplies

Danfoss BV Industrial Controls

Logic Vision BV

Theunissen Technical Trading BV

Datema Delfzijl BV

Mampaey Offshore Industries BV

Timro Technical Components and Services BV

Deno Compressors

MAN Rollo BV

TNO CMC

Discom BV

Maprom Engineering BV

Transocean Coatings

Doedijns BV

MARIN

BVTwentsche Kabelfabriek

Draka Marine, Oil & Gas

Marine Service Noord BV

BVTechnisch Bureau Uittenbogaart

Droste Elektro BV

Maro Service Maritime BV

Unitor Ships Service BV

Drumarkon International BV

Van Mechelen Lifting Gear

VAF Instruments BV

Dutch Romanian Marine Consultants BV

Merrem & la Porte BV

Van Voorden Gieterij BV

Duvalco Holland BV

Metalix BV

Van Voorden Reparatie BV

Econosto Nederland BV Maritiem

MME Group

Vecom Metal Treatment Technology BV

Eefting Engineering

Motion Control Automation BV

Verebus Engineering BV

Eekels Elektrotechniek BV

Motrac Hydrauliek BV

Verhaar Omega BV

Elinex Power Solutions BV

MySolution BV

Veth Motoren BV

eL-Tec Elektrotechnologie

Navylie BV

Voith Turbo BV

Enraf Smit Gas Systems

Ned-Deck Marine

Vuyk Engineering Rotterdam BV

Euronorm Aandrijftechniek

NetWave Systems BV

Wartsila Nederland BV Ship Power

FG Governors & Engine Parts BV

NewThex BV

Wartsila Propulsion Netherlands BV

Flender Bruinhof Marine

NRFBV

Westfalia Separator Nederland BV

Future Pipe Industries BV

Nicoverken Marine Services BV

Winel BV

Gebhard Electro BV

Nijhuis Pompen BV

WintebVOF

Van de Giessen Straalbuizen

Northrop Grumman Sperry Marine BV

Wolfard & Wessels Werktuigbouw BV

GMS Instruments BV

Novatug BV

Woodward Governor Nederland BV

Greenship BV Treatment Technology

N.R. Koeling BV

Xantic

Grenco BV

Numeriek Centrum Groningen BV

York International BV

GTI Marine & Offshore

Orlaco Maritime CCTV

GTI Seton Pijpleidingen

Pauw Technical Consultancy BV

Nieuw lid

Den Haan Rotterdam BV

Machinefabriek G, v.d, Ploeg BV

Hanwel Environment and Energy BV

Ha-Ce Engineering BV

Pols Aggregaten BV

Hanwel Environment and Energy BV

Pon Power BV

Deze pagina omvat uitsluitend de normale leden van

HDC Marvelconsult BV

Praxis Automation Technology

HME, De geassocieerde leden zijn, naast de normale

Heatmaster BV

Progress Technique BV

leden, te vinden op www.hme.nl
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Masters of Innovation
Europort Maritime en Maritime
Innovation Award 2005

Octrooiliteratuur als informatiebron

verspreid over 2 hallen. De Nederlandse b ed rij

G e b ru ik t u octrooien ook a ls in fo rm a tie b ro n ?

ven zulle n dus n ie t te m issen zijn op deze

M et 32 b ed rijven en 650 rri2 zet HM E h aar

W ist u dat u g ra tis to e g a n g heeft tot a lle

toonaangevende Aziatische beursl M o gelijk zal

g rootste E q u ip m en t Lounge ooit neer in de

octrooien in Europa en g roten deels w e re ld 

de beursdeelnam e worden gecom bineerd m et

Sch eld eh al

20 0 5.

w ijd ? 20 oktober biedt HM E u de m ogelijkheid

een o ffsh o re -m issie , w aartoe een verzoek is

H oo gtep u n t is al d ire ct op de eerste d ag van

om m eer w e g w ijs te w orden in o ctro o ilite ra 

ingediend bij NML.

de beurs a ls M in is te r Peijs bekend zal m aken

tu u r en n ader kenn is te m aken m et de d ie n 

w ie de M a ritim e Innovation Aw ard 20 05 heeft

sten van Octrooicentrum Nederland.

op

Europort

M a ritim e

HME-catalogus 2006

gew onnen. In septem ber m aakt de ju r y de drie

T ijd e n s Europort M a ritim e 20 0 5 v e rsc h ijn t de

g en o m in e e rd e n bekend, die w orden g e se le c

Extra introductiecursus

teerd u it de s h o rtlis t m et 8 kanshebbers:

De

de

170 pro fielen van H M E-le d e n en vo rm t d a a r

Alphatron M arine, G reen ship .G ren co (afdeling

M a ritie m e C lu s te r’ op 8 en 9 sep tem b er w as

m ee een o n m isb a a r n aslag w e rk. G e b ruike rs

M arin e ),

h e le m a a l volgeb oekt en daarom

‘A lg e m e n e

nieuw e H M E-catalogus. Deze bevat m aar liefst

In tro d u ctiecu rsu s

voor

g aa t de

kunnen in de overzichten m et products &

cursus op 24 en 25 n ovem ber n o g m a a ls van

service s en m erken leveran ciers e en vo u d ig

O rlaco M a ritim e C C T V en V an der V elden

sta rt. Door deze cursus krijg en nieuw e m ede

vinden. W ilt u een exem plaar ontvangen, vraag

M arine System s. A a n slu ite n d zai de op e n in g s-

w erkers snel een goed beeld van de d y n a m i

deze dan gratis op bij Bureau HME.

receptie van de beurs zelf plaatsvinden.

sche m aritie m e sector en verkorten zij te g e lij

Jachtbouw in trek!

open voor iedereen, m aar H M E -leden kunnen

HM E is voo rn em en s om in 2 0 0 6 de volgen d e

Er is veel b e la n g ste llin g voor het se m in a r

m edew erkers g ra tis laten d e eln em en (m.u.v.

e x p o rta ctivite ite n te o rg a n ise re n : b e u rsd e e l

‘M a rk tin z ich t

bijdrage in m ateriaal- en excursiekosten).

nam es aan A sia Pacific M a ritim e Singap ore

HGG

P ro filin g

Eq uip m ent,

IHC

H o llan d Parts & Services, Ja V a B a -M a ritim a ,

ke rtijd hun in w erkp eriode. D e e ln am e staat

M e g a ja ch tin d u strie '

op

29

sep tem b er m et d a a rin a an d a ch t voor de

Exportagenda 2006

(2 2 -2 4 m aart), P o sidonia (5-9 ju n i) en SM M

o n tw ikk e lin g e n in deze e xclusie ve ta k van

MEVA 2005

H a m b u rg (2 6 -29 septem ber). H a n d e lsm issie s

sport. M e d e w e rkin g w ordt verleend door

12 N ederlandse bedrijven geven van 26 t/m 29

n a ar Roem enië (2 0 -2 4 m aart), C h in a (21-27

HISW A, De V rie s Sch eep sb ouw (Feadship),

sep tem b er 20 0 5 acte de présence in het door

m ei), B razilië en C h ili (28 a u g u s tu s -i sep tem 

LAREDO Jachtbouw M an age m e nt, Superyacht

HM E g eo rg an ise e rd e N e d e rlan d s Paviljo en

ber) en Turkije (13-15 novem ber). Verder beurs

Spares en Vripack Yachting.

tijd e n s

d e e ln am e s in co m b in a tie m et een m issie :

de

vakb e urs

NEVA

20 0 5

in

St.

Petersburg.

m issie V ie tn a m (15 -20 fe b ru ari) gevolgd door

Internationale Conferentie
‘Innovation by Electrification’

India en Zuid-Korea

East M a ritim e {4 -6 decem ber) gevolgd door

Ele ktrisch e system en zorgen voor v rijh e id in

In de w eek van 5 t /m 8 oktober vin d e n zowel

m issie M id d e n -O o ste n {7-15 decem ber) en

sch eep son tw erp en het beter m atch en van

iN M E X India a ls K orm arin e p laats. O p IN M EX

m issie V ie tn a m (1-3 novem ber) gevolgd door

ve rm o g e n so p w e kkin g aan boord. De h u id ig e

India

beurs M aritim e V ietnam {4-6 november).

stand van zaken betreffende design en techno

Paviljo en in o p dracht van de EVD en op

logieën voor A ll Electric Ships worden u gepre

Korm arine in sam en w erkin g m et N M L.Tijdens

Contactpersonen HME

senteerd

IN M EX India is N ederlan d fe ature co u n try en

Branche: M artin Bloem (mb@ hme.nl)

zodoende neem t het N ederlands Paviljoen een

PR: Linda te V eldhuis (lv@ hme.nl)

prom inente plaats in op deze beurs.

Innovatie: D iana M ulder (dm @ hme.nl)

op

21

sep tem b er

in

beurs V ie ts h ip (2 1-2 4 fe b ru ari), beurs M id d le

de

AES

C on ferentie‘Innovation by Electrification’.

o rg a n ise e rt

HM E

het

N ederlan ds

Calculeren in de Maritieme
Maakindustrie

Handelsmissie Maritiem Vietnam

Europa en Amerika: Henk Gennissen (hg@hme.nl)

Op 12 oktober 20 0 5 b egint de derde tra in in g

T ijd e n s de h a n d e lsm issie V ie tn a m {9 t /m 15

Azië: Marjan Lacet (ml@hme.nl) (vanaf 1 oktober)

'C alcu lere n in de M a ritie m e M a a k in d u strie ’.

oktober 2005) neem t HM E 17 b edrijven m ee

M arktinform atie scheepsbouw: Pascal van

D e eln em ers leren n iet zozeer één specifieke

naar scheepsw erven, reders en V IN A SH IN o ffi

Kuijen (pk@hme.nl)

m ethode van ca lcu le re n , m aar ju is t de e sse n 

cia ls in H a ip h o n g , H anoi en Ho C h i M in h City.

Kennisoverdracht: Nick W essels (nw@ hme.nl)

tië le principes van een goede calculatie. Sterke

De m issie w ordt g eo rg an iseerd in op dracht

De ve re n ig in g H o llan d M a rin e E q u ip m en t

punten die u it e valu atie s n aar voren kw am en,

van de EVD.

ve rtegen w o o rdigt de N ederlan dse m aritie m e

zijn de train in g so pb ou w , de d u id e lijk e uite en 

to e le v e rin g sin d u strie . Indien u nog n ie t bent

ze ttin g door de train e r, de a fw isse lin g tussen

Maritiem Turkije

aan g eslo ten, vraag dan M artin Bloem naar de

theorie en praktijkvoorbeelden en het zelfstan

Reeds 10 b edrijven hebben zich aan g e m e ld

voordelen van uw lidm aatschap.

d ig denken. De tra in in g is een in it ia t ie f van

voor de h a n d e lsm issie naar Turkije van 14 t/m

HM E,VN SI en HISWA.

16 novem ber, w a a r de b e la n g rijk ste sch eep s-

Total Cost of Ownership van start

zijn een sem inar, een m atch m a kin g p ro gram 

b ouw regio (Tuzla) w ordt bezocht. Ter p laatse
Op 12 en 13 oktober sta rt de w orkshop ‘Total

m a en b edrijfsbezoeken g eo rg an ise e rd . HME

Cost o f O w n e rsh ip in de M a ritie m e In d ustrie ’,

organiseert deze m issie in opdracht van EVD.

m et een ve rvo lg d ag op 8 decem ber. Deze

Holland Marine Equipment
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam

w orkshop richt zich vo o rn a m e lijk op reders en

2 paviljoens op Marintec Shanghai

T: (010) 44 44 333

m a ritie m e to e le ve ra n cie rs en geeft concrete,

V eel b e la n g ste llin g v a n u it N ederlan d voor

F: (oio) 2 13 0 700

praktische handreikingen voor het daadw erke

M a rin te c 20 05 (6 t/m 9 decem ber) en dus

E: info@hme.nl

lijk toepassen van TCO.

o rg a n ise e rt HM E een N e d e rlan d s Paviljo en

h www.hme.nl

Kijk op www.hme.nl voor meer informatie en aanmeldformulieren voor alle door HME georganiseerde activiteiten

Voortstuwing door J .A ,M . Elias

W alvisstaart Wiel
Een innovatief en milieuvriendelijk
v o o rtstu w in g ss y ste e m
De afgelopen jaren is g e w e rkt aan de ontwikkeling van een nieuw v o o rts tu w in g s y s te e m d a t m om enteel
de w erknaam W a lv is s ta a r t W ie l (W S W ) draagt. In 2 0 0 2 kwam het p ro je c t stil te liggen na technische
problem en en problem en m e t de financiering. Toch hebben verschillende bedrijven inm iddels een in te n 
tieverklaring getekend om het innovatieve systeem w e e r een kans te geven. De betrokken partije n heb
ben het volste ve rtro u w e n d a t het systeem na een gedegen voorbereidin g en ontwikkeling een g ro o t
succes gaat w orden.

H e t voortstuw ingsysteem W a lv is s ta a rt W ie l d ankt zijn naam aan de beweging die elk blad m a a k t gedurende één om wenteling; deze beweging is
hetzelfde als die van een w a lv is s ta art (foto: M ichel de Jonge)

Eind jaren negentig waren een aantal

J.A.M . Elias is
projectleider
van het Walvis
staart Wiel

bedrijven actief om het voortstu
wingssysteem commercieel inzetbaar
te maken voor de binnenvaart. H et
binnenvaartschip ‘Lidwina’ werd uit
gerust met een prototype en heeft on
geveer drie maanden - met én zonder
lading - gevaren. Technische proble
men, vooral met het variëren van de

bladstand, waren er de oorzaak van dat
de proef werd gestaakt. Het is de des
betreffende bedrijven om uiteenlo
pende redenen niet gelukt om in 
vesteerders te vinden die bereid waren
voortzetting van het project te finan
cieren. D at betekende dat in 2002
sprake was van een binnenvaartschip,
Lidwina, zonder voortstuwing en een

nog niet gerealiseerd ontwerp voor een
verbeterd systeem. Inmiddels is het
schip verkocht en gesloopt.
O m het innovatieve systeem toch een
kans te geven, hebben de volgende b e 
drijven een intentieverklaring gete
kend om de ontwikkeling een stap ver
der te brengen: Breko B V te Papendrecht, Hagun B V i.o. te Hoeven, Lie-

breks B V B A te Brasschaat, M A R IN
te Wageningen en Van Voorden G ie
terij te Zaltbommel. Voor de begelei
ding van het ontwikkelingsproces is
een projectgroep opgericht. Hieraan
nemen ook de bedrijven Pon Power
B V uit Papendrecht en Bureau Inno
vatie BinnenVaart-SPB uit Rotterdam
deel. M et IH C Holland Merwede B V
is een schriftelijke overeenkomst ge
sloten waarbij hun technische kennis
ingebracht kan worden. D it biedt m o
gelijkheden voor de productie.
Op dit moment bevindt de ontwikke
ling van het voortstuwingsysteem
W S W zich in het stadium van een
haalbaarheidsstudie.
Deze
studie
m oet aantonen dat het systeem tech
nisch, duurzaam en economisch te re
aliseren is. Fase 1 is een inventarisatie
van datgene wat door verschillende
partijen in het verleden aan kennis
werd opgedaan met daaraan gekop
peld de genoemde haalbaarheidsstu
die. D e studie zal worden afgesloten
met een duidelijk go/no-go moment.
Op basis van de aanwezige kennis en
de marktanalyse wordt bepaald o f deontwikkeling definitief en gedocu
menteerd wordt stopgezet o f dat het
verantwoord wordt geacht om een ver
béterd systeem te ontwikkelen.
Uiteraard hebben de betrokken partij
en het volste vertrouwen dat het

O p e n w ater ren d em en t n 0
A an de as afgegeven verm o g en P ;
W S W -to e re n ta l n

binnenvaartschip m e t een W S W -d ia m e te r van 1 .5 m en een W S W -b re e d te van circa 9 . 1 0 m

Rendem ent W S W
R e n d e m e n t sch ro ef
In % van sch ro ef

R endem ent
In % van vaste sch ro ef
In % van sch ro ef in straalbuis

K u stvaard er
0.81
0.51
159
V aste sch ro ef
0.38
100
84

standigheden, hebben kritische eige
naren en kennen zwaar belaste voort stuwingsystemen. Het gaat dan om
binnenvaartschepen voor transport
van containers, bulk, personen en
werkschepen. De vermogens gaan tot
maximaal 1500 k W en tonnages tot
3000 ton. Het voortstuwingssysteem
past goed bij deze uitgangspunten en

‘Vergelijking

minderen van de energiebehoefte van
binnenvaartschepen (rendementver
betering van zestig procent) en het

meest reëel’

verminderen van bodem- enoevererosie door het min o f meer ontbreken
van schroefwater.

de Europese overheden steunen ont
wikkelingen in dit type vervoer.
Hoewel een theoretische vergelijking
met vaste schroeven goed te maken is,
blijkt in de praktijk dat de beste vaste
schroef voor een bepaalde toepassing
bijna altijd te groot uitvalt vanwege inbouwafmetingen (diepgang).
Daardoor moet een kleinere schroef
met een lager rendement worden ge

bestaat uit horizontaal ronddraaiendebladen die de werking van de walvisstaart simuleert (zie bladpatronen) die
zijn staart horizontaal in het water
heeft. Deze beweging is heel efficiënt
aangezien veel wateroppervlak met
een kleine versnelling naar achter
wordt geduwd.
In eerste instantie zal dit systeem wor
den ontwikkeld voor de binnenvaart.
Deze schepen varen onder zware om 

S h ort Sea
0.83

C atam aran
0.84

0.63

0.68
124

132

B in n en v aart
0.76
0.47

S c h ro e f in straalbuis
0.45
118
100

Een algem een vergelijk voor een binnenvaartschip m e t de open w a te r efficiency van he t W a lv is s ta a rt W iel

m et een straal-

H e t systeem

659
58

D e m ee s t betrouw bare schattingen voor ren dem en t, verm ogen en to e re n ta l voor een 8 0 m

systeem na een gedegen voorbereiding
en ontwikkeling een groot succes gaat
worden. H et zal een belangrijke b ij
drage kunnen leveren voor het ver

Het Walvisstaart W iel is een zeer effi
ciënte en innovatieve installatie. H et
W S W zal achter het schip worden ge
monteerd, onder de waterspiegel en
zal niet onder de kiel uitsteken. H et

0.76

[-]
[kW]
[rpm]

buis is het

de stuwkrachtbelasting op de voort stuwer (stuw kracht/oppervlak x V7),
D e meest betrouwbare schattingen
voor rendement, vermogen en toeren
tal voor een 80 m binnenvaartschip
m et een W SW -diam eter van 1.5 m en
een W SW -breed te van circa 9.10 m.,
zijn weergegeven in de tabel.
E en conventionele schroef (met een
diameter van 2*25 m) heeft hier een
berekende open water efficiency van
0.47. Een algemeen vergelijk voor een
binnenvaartschip met de open water
efficiency van het W S W geeft de
waarden zoals eveneens weergegeven
in de tabel.
D e vergelijking m et een straalbuis is
het meest reëel, omdat bijna alle nieu
we binnenvaartschepen worden voor
zien van een schroef in straalbuis. In

kozen. In berekeningen is voor het
binnenvaartschip een schroefdiameter
gekozen die anderhalf keer groter is
dan die van het W S W . D it is niet he
lemaal realistisch en betekent dat het
rendement van de schroef in de prak
tijk nog lager zal uitvallen.

H ydrom echanisch ren d e m e n t
Het hydromechanisch rendement van
het W S W is m et name afhankelijk van

de praktijk zullen de rendementen la
ger liggen. D it omdat de energie die
benodigd is voor het verstellen van de
bladen in de meting niet is meegeno
men. Ook zal er extra verlies zijn in de
tandwielkasten van het W S W . E ch 
ter, ook de straalbuis wordt in de prak tijk niet volledig benut,
D e genoemde rendementen van het
W S W zijn hydromechanische rende
menten in een uniforme aanstroming.
Correcties zijn benodigd voor de romp
- voortstuwer interactie en voor de
interne mechanische wrijvingsverlie
zen (asafdichting en overbrenging bij
W S W , asafdichting en lagerverliezen
bij de schroef). E r bestaat geen twijfel
over dat het rendement van het W S W
‘aanzienlijk’ hoger zal zijn dan dat van
een conventionele schroef. Hoeveel
hoger dit precies zal zijn, kan echter

162
W SW
0.70
184
155

D e overbrenging van de hoofdmotor(en) naar het W S W gebeurt via
een tandwielkast van de motor en twee
langsscheepse tandwielkasten aan
weerszijden van het W S W en verbon
den m et de as van het W S W . Elk blad
wordt met behulp van één servomotor

Een cross-sectie van de standen die een blad
van h e t W a lv is s ta a rt W ie l bij één
om wenteling aflegt. D e vaarrichting is van
links n a a r rechts.

nog niet m et grote nauwkeurigheid
worden gesteld. Vooralsnog wordt uit
gegaan van een haalbaar rendement
van zestig procent, en ten opzichte van
een schroef in een straalbuis een ver
betering van vijftig procent tot een
vermogen van 1000 Kw.

tijdens het draaien continu in een op
gegeven - door middel van powerpack
- stand gezet. Gedurende één omwen
teling maakt elk blad dan dezelfde b e 
weging als een walvisstaart. De serVo
motoren kunnen worden aangestuurd
met diverse bewegingspatronen. In de
haalbaarheidsstudie zal veel aandacht
worden besteed aan de krachten die
optreden op deze servomotoren. Zoals
gezegd zetten de servomotoren de bla
den in de juiste stand en zullen ze
voorzien dienen te zijn van een over
belas tingbeveili ging.
Op een aantal punten wijkt een schip

gehouden met het vastlopen van het
wiel. De bedoeling is hiervoor een
zwakste punt in de keten te ontwerpen
dat in zo’n geval zal bezwijken o f zal
gaan slippen. M ocht er onverhoopt
schade aan het W S W o f aan één van
haar bladen ontstaan, dan kunnen b ei
de worden vervangen zonder dat het
schip wordt droog gezet.

M ilieuslag
De scheepvaart staat een grote milieu
slag te wachten. Brandstofbesparing
en ontlasting van het vaargebied heb
ben tot nu toe nauwelijks een rol ge
speeld. De komst van de trein en deenorme
uitstootvermindering
bij
vrachtwagens dwingen de scheepvaart
tot actie. H et W alvisstaart W iel zal
niet alleen een aanzienlijke rende
mentverbetering - dus reductie van
C O ? uitstoot - opleveren, ook zal er

B ladpatroon
Momenteel wordt in de haalbaarheids
studie uitgegaan van vier bladen voor
het W S W . Berekeningen moeten aan
tonen tot welk vermogen dit zal zijn,
maar er wordt vanuit gegaan dat hoge
re vermogens meerdere bladen verei
sen, Een even aantal is gewenst in ver
band met de symmetrie in de bladaansturing. E r wordt gestreefd naar zo
weinig mogelijk bladen om de kosten
té beperken. Twee bladen geeft echter
een te grote discontinuïteit in stuw
kracht, terwijl vier bladen een zeer ac
ceptabele variatie in stuwkracht geven.
De schets geeft een cross sectie weer
van de standen die een blad van het
W S W bij één omwenteling aflegt.
Het voortstuwingsysteem is een
scheepsvoortstuwer gebaseerd op de
hydrodynamische lift die wordt
ondervonden op een aantal roterende
draagvlakken. Deze draagvlakken, de
bladen, zijn opgesteld tussen twee
schijven die met een bepaalde transla

Vragen? Stuur een
mail naar
info@walvisstaart. nl

tie- en rotatiesnelheid voortbewegen.
D e invalshoeken van de draagvlakken
worden continu gevarieerd door
middel van servo-motoren die op 
dracht krijgen van een powerpack
(verbonden met de opdrachthandle op
de brug). Op deze manier vindt een
optimale werking van de draagvlakken
plaats. B ij een optimale aanstroming
en een geschikte geometrie is de ver
houding tussen de lift en weerstand
relatief groot, waardoor een hoog ren
dement wordt behaald.

‘Behoorlijke verm indering van
trillingen en lawaai aan b o o rd ’

uitgerust met een W S W af van een
schip met een conventioneel voortstu
wingssysteem. Zo zal de machineka
mer kleiner uitvallen, omdat een
dwarsgeplaatste motor gebruikt kan
worden. Ook zullen het schroefgeluid
en de cavitatie niet hoorbaar zijn. A ch 
ter het schip zie je geen zog, maar
slechts het kabbelen van het water en
een kleine versnelling van het water
over de hele breedte van het schip. In
het stuurhuis zul je de gangbare appa
ratuur en bediening handles aantref
fen. H et schip zal zijn uitgerust met
een boegschroef, die vandaag de dag
normaal aanwezig is.

K w e tsba a rh eid bladen
Door zijn diameter en relatief beperkt
aantal bladen heeft W S W een geringe
blockage ten opzicht van een ducted
propeller. ‘D ebris’ zal daardoor moge
lijk eerder door het W S W stromen en
eerder vast raken in een ducted prop.
Bovendien is de vorm van het achter
schip dusdanig dat er geen zuiging op 
treed naar de W S W zoals bij een
schroef. D e zuiging en snelheden van
een schroef zijn aanmerkelijk ster
ker/hoger dan van het W S W .
T och wordt in het ontwerp rekening

door de lage toerentallen en de open
constructie door het verminderde
‘schroefwater’ veel minder bodem- en
oevererosie optreden.
Ondernemers zullen het systeem
kopen om kosten op de exploitatie van
hun schip te verminderen. D it is b e 
langrijk voor schepen die vele tiental
len jaren in bed rijf blijven, D e concur
rentie is groot tussen de vervoerders en
de brandstofkosten vormen een toene
mend en substantieel onderdeel van de
bedrijfskosten.
Door de lage snelheden in het systeem
is de verwachting dat er geen o f nage
noeg geen cavitatie optreedt. D it zal in
de praktijk leiden tot een behoorlijkevermindering van trillingen en lawaai
aan boord. N et als bij vrachtwagens
speelt comfort een rol bij het volhou
den Van lange werkdagen.
De conventionele schroef als scheeps
voortstuwer is nagenoeg volledig ge
optimaliseerd. Geringe maar belang
rijke rendements verbeteringen m et deschroef zijn enigszins mogelijk door
gebruik van een straalbuis, verstelbare
schroef o f contraroterende schroeven.
Hiervoor zijn echter bijzondere Voor
zieningen nodig, die extra investerin
gen vragen.
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a dynamic work environment.
Good salary depending on education and
experience and excellent benefits.

Please send your letter and CV in English to Rina Netherlands
B.V., M r M. Nigito, Boompjes 545, 3011 XZ Rotterdam.
Tel. 010 41 47 444, e-mail Rotterdam.Otfice<®rina.org.

M a rn e
H a m w o r t h y K S E o ffe r s
s h ip o w n e r s , s h ip b u ild e r s a n d
m a r in e c o n s u lta n ts a u n iq u e
s o u rc e o f h ig h q u a lit y m a r in e
s o lu tio n s b a c k e d b y e x c e lle n t

T h e P ro d u cts

se rv ic e s u p p o r t w o r ld w id e .

■

S tartin g air
co m p re sso rs

■

E n g in e room p u m p s

■

D e e p w e ll ca rg o
S va n e h 0 j p u m p s

W e 'v e le a r n t a g r e a t d e a l in 8 0
y e a rs a n d can se rv e u p a g r e a t
d e a l f o r y o u to o .
■

High lift rudders

■

R e p u ta tio n fo r q u a lity

■

■

W o r ld w id e spares &
service

S e w ag e tre atm e n t
p lants

■

O ily w a te r sep arato rs

■

B ro a d p r o d u c t
p o r tfo lio

■

In cin e rato rs

■

Ro/R o e q u ip m e n t

■

S in g le s u p p lie r
s o u rc in g

■

Inert g as system s

■

L ife tim e service
c o m m itm e n t

Hamworthy KSE

■

C o m p e titiv e p ric in g

S u p p o r t e d b y a g e n t s in m o r e t h a n 5 0 c o u n t r ie s

C a ll f o r a f r e e
b ro c h u re on
+ 3 1 10 4 6 2 4 7 7 7

H a m w o rth y KSE B.V., A p lo n ia s tra a t 33, 3084 CC R o tte rd a m . Tel: +31 10 462 47 77 Fax: +31 10 415 90 46

Voortstuwing door Ir. C.J. Verklei]

Scheepsdieselmotoren
Ontwikkelingen in de afgelopen tw ee jaan
De to epassing van het common ra il b ra n d s to fin s p u its y s te e m voor langzaam lopende tw e e ta k t m o to re n
is in een stro o m v e rs n e llin g geraakt. D at geldt vooral voor het m a rk ts e g m e n t van g ro te cilin derdiam ete rs . De to e p a ss in g ervan voor bijvoorbeeld het type Sulzer RT-flex96C n a d e rt bijna de honderd p ro 
cent. De re s u lta te n m e t de e e rs te m o to re n w a re n m eteen zo succesvol, d a t het common ra il systeem
nu voor bijna alle gangbare types van 5 0 0 m m boring en hoger beschikbaar is gesteld. Een andere m a r 
kante ontwikkeling is de to epassing van dual-fuel m o to re n en langzaam lopende tw e e ta k t diese lm o to re n
voor de v o o rts tu w in g van LNG (Liquid N a tural Gas) -tankers.

De nieuwbouw van schepen- die voor
het grootste deel in het Verre Oosten is
geconcentreerd- verkeert op dit m o
ment in een boomfase. D it gaat gepaard
met een grote productie van motoren in
alle categorieën. Voor het jaar 2005
wordt een productie van circa 19,3 mil
joen kw verwacht, wat ten opzichte van
die in het jaar 2004 een stijging van cir
ca zeven procent betekent. Een en an
der blijkt: uit een rapport van DouglasWestwood getiteld ‘The W orld Marine
Propulsion report 2004-2008’. Een ty
pisch fenomeen dat optreedt bij derge
lijke productiestijgingen is dat de lever
ing van bepaalde componenten onder
druk komt te staan, zoals krukassen.
D it heeft onder meer te maken met de
opkomst van China als scheepsbouw
natie, waar nog onvoldoende facilitei
ten aanwezig zijn voor de fabricage van
dergelijke motoronderdelen. De ont
wikkelingen in China gaan echter snel,
zowel wat betreft productie als oplei
dingenen research.
Genoemd rapport geeft verder weer dat
tussen 1999 en 2003 van alle nieuw
bouwschepen de voortstuwing voor 97
procent plaatsvindt door middel van
dieselmotoren. Daarvan heeft 56 pro

Ir. C.J. Venkleij is
oud-hoofdingenieur van de
Koninklijke M aat
schappij de Schel
de.

cent een directe aandrijving, 41 procent
een aandrijving via tandwieloverbren
gingen en twee procent dieselelektri
sche aandrijving. Gerekend naar ver
mogen wordt circa 12 procent door
middel van langzaam lopende motoren
aangedreven en 21 procent door
middel van langzaam medium speed
motoren met tandwielkasten. Gastur

bines en stoomturbines spelen een mar
ginale rol in het gehele marktgebied van
de scheepsvoortstuwing, hoewel de
gasturbine de laatste jaren een opmer
kelijke opmars heeft gemaakt als com 
pacte energiebron voor passagierssche
pen.
Het rapport is optimistisch over verde
re toepassingen. Deze zal echter nadelig
beïnvloed worden door de huidige
brandstofprijzen, die de laatste tijd wel

cent. Voor bepaalde scheepstypes blijft
de gasturbine een geschikte keuze, in
het bijzonder voor marineschepen. Het
rapport heeft verder optimistische ver

erg hoog zijn opgelopen. In het bijzon
der voor M D O , waar gasturbines
slechts op mogen draaien. Deze zijn in
een jaar tijd circa tachtig procent geste

Marpol Annex VI van kracht gewor
den,7 wat inhoudt dat de N O X uitstoot
bepaalde waarden niet mag overschrij den (zie figuur 1), D it brengt met zich
mee dat de uitstoot van N O Xdaadwerkelijk gecontroleerd zal worden. De ve

wachtingen over de toepassing van
brandstofcellen. Waarschijnlijk komt
een door een brandstofcel aangedreven
vaartuig volgend j aar in de vaart.
Het onderzoek naar het terugdringen
van de uitstoot van N O x blijft hoge pri
oriteit houden. Sinds 19 mei 2005 is

gen; voor zware olie IF O 380 bedroeg
die prijsstijging minder dan dertig pro
NOx (g/kWh)
2 4 -,

22

N O * (g/kW h) = 1 7 X
= 4 5 x n'os
= 9 .8 x n

20-

n <130
1 3 0 < n < 2 ,0 0 0
n > 2 ,0 0 0

W h ere n = engine speed in r/min

10(Ref. IM O meeting B C H 2 3 in London)
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rificatie zal het eenvoudigst kunnen
plaatsvinden door metingen tijdens de
vaart. Sinds enige tijd brengt MartekMarine Ltd een daartoe gecertificeerd
apparaat ‘M ariNCV op de markt.
Samen met het van kracht worden van
de eisen ten aanzien van de uitstoot van
N O x mag Vanaf genoemde datum de
brandstof niet meer dan 4,5 procent
zwavel bevatten. Op zichzelf is dat
geen zware eis, daar de brandstoffen in
de meeste bunkerstations momenteel al
ruim binnen die norm vallen. M eer in
grijpend zal zijn de bepaling dat vanaf
19 mei 2006 de Oostzee als ‘Sulphur
Emissions Control Area’ (SECA ) zal
worden aangemerkt. D it betekent dat
in dat gebied het zwavelpercentage van
de brandstoffen beneden de 1,5 procent
moet liggen. In 2007 zal de Noordzee
en een deel van het Engels Kanaal ook
aan deze norm moeten voldoen. Voor
andere zeegebieden zijn soortgelijke
maatregelen niet uit te sluiten. Het
onderzoek naar de verdere verminde
ring van de uitstoot van N O x wordt
door de diverse motorfabrikanten met
kracht voortgezet, aangêzien in de toe
komst meer restricties op dit gebied te
verwachten zijn.

M o to re n a ctivite ite n
Op het gebied van de motorenactivitei
ten in Nederland kan worden gemeld
dat per 1 april 2005 W artsila Neder
land de serviceactiviteiten van de mari
tieme tak van Deutz Medium Speed en
High Speed Motoren heeft overgeno
men. Wereldwijd gaat het om zo’n
11.000 Deutz-motoren, bestaande uit
dertig verschillende types. D it betekent
een belangrijke uitbreiding van de ser
viceactiviteiten in Zwolle, Schiedam en
elders in de wereld.
Verder heeft Pon Holdings in februari
2004 Geveke Motoren B V overgeno
men. Geveke Motoren was een concern
dat zich toelegde op de Verkoop en ser
vice van diesel- en gasmotoren en gene
ratorsets, zowel voor binnenvaart, zee
vaart, jachtbouw als olie- en gasin
dustrie. Het concern was dealer van
Caterpillar-motoren in Nederland,
Noorwegen, Zweden en Denemarken,
A l deze activiteiten gaan nu onder de
naam Pon Power B V verder. G e
middeld onderhoudt Pon Power zo’n
7500 Caterpillar-motoren. De centrale
vestiging bevindt zich in Papendrecht
m et sectorpunten in Aalsmeer, Heerhugowaard, Deventer, Groningen en
Valkenswaard.

Langzaam lopende m otoren
Door de voortgaande trend naar grotere
containerschepen heeft M A N B & W
besloten om het motortype K 108M EC op de markt te brengen. Daarmede
kan een vermogen worden ontwikkeld
van 83.400 k W als twaalf cilinder mo
tor en 97.300 k W als veertien cilinder
motor bij 94 t/min. De vraag is echter
of dergelijke vermogens nog doelmatig
op één schroef kunnen worden afgege
ven. Eerder is te verwachten dat met dit
type varianten van de naast kleinere cilindermaat, het type K 9 8 M E -C zal
worden vervangen waardoor het cilin
deraantal kan worden beperkt. Dus bij voorbeeld een 10K 108M E -C in plaats
van een 12K 98M E-C . Overigens is on
langs het vermogen van het type
K 98M C , respectievelijk K 98M E met
negen procent verhoogd. Opdrachten
voor 12K 98M C motoren met een ver
mogen van 74.760 k W (= 101.580 apk]
zijn geboekt voor een aantal container
schepen met een laadcapaciteit van
10.000 T E U ’s [1]. Daarmee is de magi
sche grens van 100.000 apk voor een
hoofdmotor doorbroken. Laatstge
noemde motoren zullen echter nog

worden uitgerust met een conventione
le nokkenas. Derhalve geen common
rail, wat merkwaardig is.
W artsila Sulzer heeft deze magische
grens van 100.000 apk eveneens door
broken door recente orders voor 14 R T flex96C motoren met een maximum
continu vermogen van 80.080 k W (=
108.920 apk). Dit zijn de eerste bestel
lingen voor motoren met veertien cilin
ders in lijn. O m een dergelijk vermogen
te kunnen overbrengen op de schroefas
moet de krukas worden versterkt. Dat
gebeurt onder meer door materiaal met
een hogere treksterkte te gebruiken
voor het laatste gedeelte van de krukas.
Voor de generatie van nog grotere con
tainerschepen zullen waarschijnlijk
dubbelschroef uitvoeringen worden
toegepast. W a t betreft het voortstu
wingsrendement: zou een dubbel
schroef aandrijving weinig verschil ge
ven in vergelijking met een enkelschroef aandrijving. De veel lagere
schroefbelasting van een dubbelschroef
uitvoering speelt hierbij een belangrijke
rol. De toekomst zal echter moeten u it
wijzen in welke richting die ontwikke
lingen zullen lopen. Het lijkt wel alsof
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Sulzer voert een beperkter aanbod van
types, dat weliswaar is afgestemd op de

Overzicht w aarin enkele technische gegevens van he t nieuwe type S 6 5 M E w arden

markt, maar met een marktaandeel dat
aanzienlijk kleiner is dan dat van M A N
B & W . Het kleinste type in het motorprogramma van Sulzer begint nu bij de
R T A 4 8 T met een vermogen van 1455
kW /cil en eindigt bij de R T A flex96C
van 5720 kW/cil. Zoals hiervoor al
aangegeven, overweegt Sulzer op dit
moment niet om nog een grotere cilin-

pnïe x. m
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operationele eisen - gemakkelijk veran

S60ME-C

deren. Verder kan bij langzame vaart de
inspuiting worden aangepast op dusda
nige wijze dat slechts een van de drie
verstuivers per omwenteling brandstof

2380
105

vergeleken m e t de types S 7 0 M E en S 6 0 M E .

die stap naar een dubbelschroef voort
stuwing bij grote containerschepen
steeds weer verschoven wordt.
Het motorenprogramma van M A N
B & W is verder uitgebreid met het type
S65M E -C , dat bestemd is voor sche
pen zoals capesize bulkcarriers. Derge
lijke schepen hebben een laadvermogen
in de orde van grootte van 80.000 tot
175.000 ton. Blijkbaar vond men het
nodig nog een type toe te voegen tussen
de bestaande types S 70M E -C en
S60M E -C , dat voor dergelijke schepen
al veel wordt gebruikt. Het nieuwe type
heeft een iets grotere S/D-Verhouding
dan de beide bestaande types: 4,2 in
plaats van 4,0. Daardoor benadert het
schroeftoerental die van het type
S70M E. De gemiddelde effectieve druk
is voor deze types inmiddels verhoogd
van 19,0 naar 20,0 bar. In bijgaand
overzicht worden enige technische ge
gevens van deze drie types met lange
slag weergegeven. In figuur 2 is een
dwarsdoorsnede van het nieuwe type
afgebeeld.
Zoals beschreven in het nummer van
Schip & W e rf de Zee van april 2004 [2]
zijn diverse studies verricht naar de
voortstuwing van LN G -schepen door
middel van dieselmotoren in plaats van
de traditionele stoomturbine. In ge
noemd nummer is onder meer beschre
ven dat er in Frankrijk LN G-tankers in
aanbouw zijn die worden uitgerust met
dual-fuel dieselgeneratoren, die geza
menlijk via een elektromotor een
schroef aandrijven. Genoemde dual
fuel motoren draaien op boil off gas dan
wel op dieselolie, al naar gelang er vol
doende boil o ff gas voorhanden is.
Inmiddels zijn eind 2004 en begin 2005
de eerste orders geboekt voor L N G tankers uitgerust met langzaam lopen

de motoren. Het gaat hier om dubbelschroef-schepen met een capaciteit van
circa 210.000 m 3 L N G en elk voorzien
van 2 x 6S70M E motoren. De boil off
wordt bij deze schepen door middel
van een koelinstallatie weer vloeibaar
gemaakt en teruggeleid naar de tanks.
M et bovengenoemde orders schijnt een
doorbraak in de voortstuwingswijze
van LN G-tankers te zijn gerealiseerd.
Daarmee zal dit exclusieve domein van
de stoomturbine ook voor deze catego
rie van schepen op den duur wel ver
dwijnen.

Sulzer
De toepassing van common rail is dus in
een stroomversnelling gekomen. Een
en ander past in het tijdsbeeld waarbij
elektronische regelingen meer en meer
worden ingevoerd. De daarmee ge
paard gaande flexibiliteit in de operati
onele sfeer wordt bij de Sulzer tweetakt
motoren treffend getypeerd met de
aanduiding R T -flex . Inspuitmomenten en kleptijden kunnen tenslotte op
eenvoudige wijze - al naar gelang de

inspuit:. E n dit volgens een alternerend
patroon waarbij elke verstuiver per drie
omwentelingen een keer aan de beurt
komt. Op dergelijke wijze zijn zeer lage
toerentallen - tot tien procent van het
nominale toerental te realiseren.

dermaat te ontwikkelen.

M edium en high speed m otoren
Ook voor de categorie medium speed
en high speed motoren begint de toe
passing van common rail op gang te ko
men. Het heeft zijn karakteristieke
voordelen voor wat betreft het milieu:
een lagere uitstoot van NO en roet,
vooral bij deellasten. Bij M A N en
W artsila zijn nu verscheidene types
hiermee uitgerust, onder meer M A N
32/40. Bij W artsila kwam de ontwik
keling het eerst aan de orde met deW artsila 46F. Overige types met b o 
ringen van 38, 32, 26 en 20 centimeter
zijn o f worden op overeenkomstige wij ze uitgerust.
De medium speed en high speed moto
ren vertonen overeenkomsten, onder
meer één hoge druk common rail seg
ment per twee cilinders en het gebruik

Figuur 4 - H e t c o m m o n r a il systeem voor W a rts ila 4 6 F m edium speed m otor.

Dual-fuel m o to r
Vanuit de W 4 6 is enige tijd geleden de
W 5 0 D F als dual fuel motor ontwik
keld. Deze motor werkt op basis van
het arme mengselprincipe, dat een lage
uitstoot van N O . garandeert. Hierover
is al uitvoerig geschreven in Schip &
W e rf de Zee van april 2000 [2], waarbij
melding kon worden gemaakt over de
toepassing van deze dual-fuel motor in
LN G-tankers. Aanvankelijk bestond
de orderportefeuille voor dergelijke in 
stallaties uit twee schepen in aanbouw
in Frankrijk: één met een capaciteit van
75.000 m 3 en één met een capaciteit van
154.000 m 3 voor de rederij Gaz de
France. Inmiddels is de portefeuille
uitgebreid met de levering van dual -fu
el motoren aan Hyundai Heavy In
dustries Ltd. in Korea. Het gaat hier
om vier schepen m et nagenoeg dezelfde
capaciteit als laatstgenoemde, De ma
chine-installatie bestaat uit twee W art
sila 12V 50D F en twee 9L 5 0 D F gene
ratorsets m et een geïnstalleerd vermo
gen van totaal 39.900 kW . Het vermo
gen van de elektrische aandrijfmotor
van de schroef bedraagt circa 28 M W .
Ook is een herhalingsopdracht voor
Figuur 3 - Schem a c o m m a n r a il systeem M A N B & W 3 2 / 4 0 .

van modulaire componenten. Hierbij
komen uiteraard de nodige elektroni
sche regelingen. Eeft beknopt overzicht
van de algemene lay-out voor de M A N
32/40 wordt weergegeven in figuur 3.
Een lage druk brandstofopvoerpomp
(1) levert brandstof via smoorklep (2)
en zuigklep (3) naar de hoge druk (H D )
brandstofpompen (4). Afhankelijk van
het aantal cilinders wordt via een nokkenas H D brandstofpompen (4) aange
dreven. Deze Voeren brandstof naar een
H D pomp accumulator (6). Van hieruit
stroomt brandstof naar de in serie ge
schakelde common rail (C R) units (7).
De C R units bestaan in feite uit een
stuk pijp met dikke einddeksels waarin
de nodige radiale boringen zijn aange
bracht voor de connecties met de ver
stuivers (9), de onderlinge C R units (7)
alsmede de pompaccumulator (6). De
pijp zelf bevat dus geen radiale pijp ver
binding. Daarbij hoort een uitgebreid
elektronisch systeem met twee E C U ’s
(electronic control units) en een lokaal
controlepaneel.
Ook bij de W artsila 46F wordt per
twee cilinders een accumulator ‘opgela
den’ (zie figuur 4). Deze accumulatoren

zijn onderling weer verbonden door
dubbelwandige H D pijpen waarmee
drukschommelingen tot veertig bar
worden beperkt. Bij de ontwikkeling
van de Wartsila 46F is de motor ten op
zichte van zijn voorgangers ingrijpend
gewijzigd. H et oorspronkelijke ont
werp stam tuit 1987. Het kwam toen als
Vasa 46 op de markt met een vermogen
van 900 kW/cil. Tussentijds is deze
motor gemodificeerd waarbij het cilindervermogen Steeg tot 1050 kW/cil.500/514 t/min. Voor de huidige versie
met een vermogen van 1250 kW/cil 600 t/min is het geheel grondig gewij
zigd en aangepast. D it met behoud van
dezelfde afmetingen als bij de introduc
tie in l9 8 7 . D e stijging van het vermo
gen is verkregen door de verhoging van
het toerental. De nieuwste ontwikke
lingen op het gebied van drukvulling
zijn hierbij toegepast, daarbij gebruik
makend van het zogenoemde Millerprincipe (zie kader), om de uitstoot van
N O . te reduceren. Vooralsnog is dit ty
pe alleen voor maritieme toepassingen
leverbaar als lijnmotor met zes tot ne
gen cilinders, ofwel voor een vermogensgebied van 7.500 - 11.250 kW .

Gaz de France ontvangen plus meerde
re orders uit het Verre Oosten. In mei
van ditjaar waren al 52 W artsila 50 D F
dual-fuel motoren besteld voor in totaal
dertien LN G-schepen. In figuur 5 is de
indeling van een machinekamer voor
een LN G -tanker met dual-fuel moto
ren afgebeeld.
Al met al kan men stellen dat met deze
orders, alsmede de orders die M A N
B & W heeft verkregen voor langzaam
lopende motoren, de toepassing van
dieselmotoren voor LN G-tankers dui
delijk is doorgebroken.
Caterpillar Marine Power Systems
heeft zijn basis in Hamburg geconcen
treerd om van daaruit wereldwijd de
marketing, verkoop en service van
scheepsmotoren aan te sturen. Daarbij
zijn twee merken dominant: Caterpillar
en M aK. O m met de laatste te begin
nen: daarvan kan worden vastgesteld
dat M aK met het type M 43 succesvol is
geweest. Sinds 1999 zijn er meer dan
driehonderd stuks van verkocht.
Het type wordt veel toegepast in kleine
containerschepen, RoRo, RoPax en
multi purpose schepen. Na vier jaar er
varing is besloten het ontwerp te her
zien en geschikt te maken voor een ver
mogen van 1000 kW/cil. Deze verho
ging met circa elf procent wordt gerea

H e t M iller-principe
Door het toepassen van het Miller-principe wordt de inlaatklep vroegtijdig ge
sloten, namelijk voor het O D P. Daarna worden door adiabatische expansie de
temperatuur en druk in de cilinder iets verlaagd, In de daarop volgende com 
pressie- en verbrandingsfase zullen de temperaturen en drukken van de ver
brandingsgassen eveneens lager worden, wat de vorming van N O x tegengaat.
D it principe werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw bedacht door Ralph
Miller, toenmalig hoofdingenieur van de motorenfabriek Nordberg in Milwau
kee (USA).; Het ging toen vooral om het verminderen van thermische spannin
gen en het verlagen van de verbrandingsdrukken. Het principe is echter ook
zeer geschikt om de N O x vorming te reduceren. D at is dan ook de reden waar
om het tegenwoordig meer en meer wordt toegepast. W el moeten de druk vul
groepen bij toepassing van het Miller-principe een hogere druk leveren om in
kortere tijd de cilinders met voldoende lucht te vullen. D it is met de huidige ge
neratie drukvulgroepen met drukverhoudingen rond 4,75 echter geen pro
bleem.

liseerd door het verhogen van de ge
middelde effectieve druk van 24,4 naar
27,1 bar. Hiervoor zijn de nodige aan
passingen uitgevoerd ten aanzien van
de drukvulling. M et A B B wordt al ja 
renlang op dit gebied samengewerkt.
De verbrandingsdruk bedraagt bij vol
last 208 bar, wat een stijging betekent
van ruim negen procent.
Toen Rudolf Diesel indertijd zijn idee
ën opzette voor de constructie van zijn
nieuwe motor, stelde hij als maximum
een Verbrandingsdruk van 250 bar. Dat
was destijds onmogelijk. Hij stelde zijn
ideeën al spoedig bij waardoor de maxi
mum verbrandingsdruk werd verlaagd
tot circa 35 bar. Overigens was dat voor
die tijd ook al een heel hoge druk. Sinds
de introductie van drukvulling zijn die
verbrandingsdrukken meer en meer ge
stegen tot het huidige niveau van rond
de 200 bar bij viertakt motoren en 150
bar bij tweetakt motoren.

ACERT-programma
M et de nieuwe ontwikkelingen bij

M aK wordt tevens het zogenoemde
A CERT-program m a van Caterpillar
[4] gevolgd. H et acroniem A C E R T
staat voor vermindering van emissies
zoals N O x en rook. D it is een stap voor
stap benadering om de toekomstige
maatregelen op dit gebied het hoofd te
kunnen bieden. Sinds 1999 heeft Cater
pillar hieraan al 750 miljoen dollar aan
R & D geïnvesteerd. D it geld is vooral
besteed aan motoren bestemd voor

treft de brandstofinspuiting twee we
gen bewandeld. D e ene is mechanisch,
waarbij een gecombineerde pomp/ver
stuivers (unit injectors) door middel
van een nokkenas wordt aangedreven
en het inspuitmoment elektronisch
wordt geregeld. Daarbij worden inspuitdrukken tot 2100 bar toegepast.
De andere weg is door middel van een
hydraulisch/ elektronisch inspuitsysteem met drukken van circa 1800 bar.
De toepassing van déze versie is nu
voor de grotere high speed en medium
speed motoren beschikbaar. Daarmee
worden mogelijkheden geboden van
flexibele scenario’s zoals voor-inspuiting en dergelijke. Hiermee kan een re
ductie in N O x vorming van twintig
procent worden bereikt en ook het
rookgetal aanzienlijk worden geredu
ceerd, in het bijzonder bij lage belastin
gen.
In het kader van de A C E R T -technolo
gie past verder de optimalisatie van de^
drukvulling, het thermodynamisch op
timale rendement van de arbeidscyclus
en het verkrij gen van een goede respons
op belastingVariaties.

Raspaardjes

tractiedoeleinden en andere te land
werkende motoren waarvoor stringen
tere regels gelden dan op zee. Het uit
eindelijke streven is te komen tot bijna
nul-emissies. M et de zogenoemde
Flêx-Cam Technology (zie figuur 6),
ontwikkeld voor de M 43 en ook toepas
baar op de M 43C , worden al mogelijk
heden gecreëerd om de N O uitstootte

M T U was in feite de eerste die de m o
derne common rail techniek toepaste
voor scheepsdieselmotoren. D at ge
beurde namelijk in 1996 voor de series
4000. Daarna werd dit systeem geïntro
duceerd Voor de series 8000 en recent
ook voor de series 2000 [5]. Door de
toepassing van sequentiële drukvulling
wordt een welhaast ongekende flexibi

verminderen van 12 g/kW h naar 8
g/kWh. Deze voorziening is voorals
nog optioneel.

liteit bereikt om grote belastingstoten
op te vangen. D it maakt dergelijke m o
toren bijzonder geschikt voor snelle pa

Voor de Caterpillar-motoren uit de
3500- en 3600-series zijn voor wat b e

trouilleboten, ferries en jachten. Figuur
7 geeft een grafiek weer waaruit kan
worden afgeleid dat tussen de 65 en 100

Figuur 5 - M achinekam erplan voor een LN G -tanker van 1 5 0 . 0 0 0 m 3 m e t daarin opgesteld 2 x 1 6 V 5 0 D F en 2 x 9 L 5 0 D F . H e t opgestelde verm o
gen volgens dit concept is geschikt voor een dienstsnelheid van 2 1 , 5 knopen [3].

Variable VaU*& Train
Eogin* Sp**Ó dtaflafenln)
Figuur 7 - G rafiek van he t verloop van de m axim um gem iddelde effectieve druk als functie
van het m oto rto e ren tal van de M T U 2 0 0 0 CR. Dankzij he t a rra n g e m e n t van een hoofddrukvulgroep en een sequentiële drukvulgroep voor V S en V 1 0 m otoren kan een hoog
koppel m orden geleverd tussen zestig en honderd procent to e ren tal. V o o r V 1 2 en V 1 6
m otoren w o rd t een hoofd-drukvulgroep en tw e e sequentiële drukvulgroepen toegepast.

Figuur 6 - ACERT-technologie voor de brandstofinspuiting alsm ede voor de in- en uitlaatkleppen
(Flex-Gam Technology). D e variabele inlaatklep-timing is van invloed op de reductie van de NQx
vorming; die van de uitklep dient voor een b e te re opvang van g ro te (re) belastingvariaties.

procent van het nominale toerental de
M T U 2000 C R een nagenoeg constant
maximum koppel, respectievelijk ge
middelde effectieve druk kan leveren.
Het zijn wel wat men noemt raspaardjes, want het zijn zeer geconcen

treerde energiebronnen met specifieke
gewichten: 2,1 kg/kW voor de 2000 en
2,9 kg/kW voor de 4000.
In figuur 8 is een 16V 2000 afgebeeld,
welke een vermogen levert van 1790
k W bij 2450 t/min. Daarbij bedraagt

de gemiddelde effectieve druk 24,5 bar.
U it de grafiek van figuur 7 kan deze bij
lagere toerentallen nog iets toenemen
tot 26 bar. De inspuitdruk van het com
mon rail systeem bedraagt circa 1800
bar.
Caterpillar-motoren van het type
3500B worden eveneens veel toegepast
in j achten, kleine vaartuigen en binnen
vaartschepen. Onlangs is het type
3500B Series II H D gepresenteerd met
een sprintvermogen van 2525 kW
1800 t/min als 16-cilinder V-motor.
D it zonder toepassing van sequentiële
drukvulling. Gezien de lagere pme,
18,3 bar ten opzichte van 24,2 bar bij
M T U 2000, is dat ook niet noodzake
lijk. Figuur 9 geeft een afbeelding weer
van een twaalfcilinder uitvoering uit
deze serie, De hogere vermogens zijn
gerealiseerd door vernieuwingen op de
tails, zoals elektronische gestuurde in 
spuiting van brandstof, betere verstui
vers en hogere inspuitdrukken (1800
bar). Ook zijn hogere vermogens gerea
liseerd door aanpassingen van de vorm
van de verbrandingskamer.

Ontwikkeling s c h rijd t v o o rt

Figuur 8 - M T U 1 6 V 2 0 0 0 com m on rail m o to r van 1 7 9 0 k W - 2 4 5 0 t /m in . Dergelijke m oto
ren w orden vanwege hun com pacte bouw en lage gew icht veelvuldig to e g e p a s t in m egajachten

[SI.

Langzaamaan kruipt de gemiddelde ef
fectieve druk naar waarden van circa
twintig bar voor tweetakt kruiskopmotoren en van om en nabij 2 5 bar bij vier
takt trunkzuigermotoren. D it gaat nog
steeds met behulp van ééntraps druk

Voor tweetakt motoren uit die dagen
bedroeg de pme met de toen gebruike
lijke drukvulsystemen - veelal volgens
het pulse-systéem - circa 8,5 bar. M et
een tweetraps drukvulsysteem verkreeg
Shell dus een zekere marge voor toe
komstige ontwikkelingen. Deze marge
was echter al spoedig verdwenen. Zo
schrijdt de ontwikkeling voort.
L iteratu u r
[ 1] M A N B & W Diesel, perbericht 8 fe
bruari 2005

Figuur 9 - Afbeelding van een C aterpillar type 3 5 1 S B, die vanaf dit ja a r leverbaar is m e t een
sprintverm ogen van 1 8 9 4 k W - 1 8 0 0 t/m in .

vulsystemen. H et is in dit verband inte
ressant op te merken dat in 1967 de
Kon. M ij. De Schelde een opdracht
kreeg voor de leVering van een tweecilinder proefmotor van het type Sulzer
2R F 68 voor het Shell proefstation in

[2]Verkleij, C .J., Voortstuwingssyste
men voor LNG-tankers, Schip &
W e rf de Zee april 2004
[3] W artsila Marine News, no.3 2004
14] Lustgarten, G ,, A C E R T Technolo
gy: How Caterpillar Engines meet
current and emission limits, H am 
burg S M M 2004, Press Conference
[5 ]M T U Presse-Information, 18 fe
bruari 2004 en 17 januari 2005

Amsterdam. E r moest toen een twee-
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traps drukvullingsysteem worden toe
gepast om een pme van elf bar te kun
nen garanderen. Dit om in de toekomst
het cilindersmeerolie-onderzoek op re
alistische basis uit te kunnen voeren.

gineers Re view, jaargangen 2003-2005,
W artsila Marine News, documentatie
van M A N B & W , Caterpillar/MaK
e.a.

M a rin Ship M a n a g e m e n t B.V. en Flagship M a n a g e m e n t C om pany B.V., m o de rn e scheepsmanagers, verzorgen het m anagem ent van u iteenlopende typ e n schepen van 1780 to t 5624 GT.
O nze v lo o t bestaat u it ru im 34 schepen, w aa rva n 8 p ro d u cttan ke rs.
B em anningsleden tre d e n in d ie n st bij onze b e m a n n in g sp oo l M a rin Crew B.V., d ie m om en te e l
u it z o 'n 500 zeevarenden bestaat. W ij z ijn ISM g ece rtifice e rd en b ieden onze b em a n n in g
tra in in g en o p le id in g , alsm ede een co ncu rre re nd salaris.

Droge lading schepen
V a a r g e b ie d

N o o r d w e s t E u r o p a /M id d e l la n d s e Z e e

L a d in g

c o n t a in e r s / b u lk /b o s p r o d u c t e n

V e r lo fr e g e lin g

12 w e k e n o p /6 w e k e n a f

Producttankers
V a a r g e b ie d

v o o r n a m e lijk N o o rd z e e

L a d in g

" w i t t e p r o d u c t e n " / o i l lik e c h e m ic a ls

V e r lo fr e g e lin g

8 w e k e n o p /8 w e k e n a f

W ij zijn v o o rtd u re n d o p zoek naar gem o tive e rde en g ekw a lifice e rd e kapiteins en o fficiere n .

W ilt u m eer in fo rm a tie o f reactie o ver de m o g e lijk h e d e n bij M a rin Ship M a na g e m en t, neem
d an c o nta ct o p via o nd e rsta a nd te le fo o n n u m m e r o f bezoek onze w ebsite.
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WE WISH THE “DOKTER WAGEMAKER”
SAFE AND COMFORTABLE CROSSINGS
The “ DOKTER W AG EM AK E R ” , the new double-ended ferry, built at
Damen Shipyards, is an asset for her owner, Texels Eigen S toom boot
O ndernem ing.
For this ferry B akker S liedrecht developed, designed and turn-key
delivered the total electric installation with sw itchboards, control desks
etc., including the redundant diesel-electric propulsion and energy
concept, divided over tw o separate engineroom s, tw o propulsion
room s and tw o sw itchboard rooms.

Your best:
investment in
shipbuilding

The main supply system consists of a 400 V netw ork and a 6000 V
netw ork tha t is fed by 2x2 AVK generators 3077 kVA.
This configuration pow ers the 2x2 propulsion thruster forw ard and aft
Indar motors of 1800 kW controls the thrusters by means of Bakker
client-specific built direct w ater-cooled frequency converters.
This electric system guarantees energy supply even under the most
extrem e circum stances of thrusters and shipboard mains.
Together with the Bakker B IM A C integrated
m odular alarm monitoring and control
system with 21 screens for monitoring and
controlling of the vessel's main tasks
and machinery, the centralised
bridge control desk and nautical
equipment enables an optimisa
tion of the availability and
control.
W e wish TESO good luck
with their new asset!

a s - a s s e p t, a o o s

shipbuilding * machinery &
marine technology
Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V,

Bakker Repair B.V.

Engineering, Drives, A utom ation,

Revisions, Repairs, W inding, Balancing,

S w itchboards Installation and Service.

A lignm ent and Diagnosis.

Phone/Fax +31 (0184) 4 3 66 66/43 66 77

P h o n e /F a x+31 (01 8 4 )4 1 05 55/41 18 53

P.O. Box 25 - 3360 M S liedrecht

P.O. Box 212 - 3360 AE Sliedrecht

The Netherlands

The Netherlands

e-m ail: info@ bakker-sl.nl

e-m ail: info@ bakker-repair.nl
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Voortstuwing door G.G. Bakker

Van Prinses Christina tot I

De evolutie van dieselelektrische v o o rts tu w in g op
W a a r in het verleden stoom- en dieselgedreven ferries opgang maakten na het zeiltijdperk, zijn er van
af de jaren zestig veel Nederlandse zogenoemde dieselelektrisch voortgedreven veerboten in de vaart
gekomen, De Provinciale Stoom boot Dienst (PSD) en Texels Eigen Stoom boot Onderneming (TESO) zijn
de belangrijkste rederijen als het gaat om de bouw van dieselelektrische ferries. W a t waren de voors
en tegens van de verschillende toegepaste technieken in de afgelopen jaren? Een overzicht: van de Prin
ses Christina (1 96S) to t de Dokter W agem aker (2005),

Het dieselelektrisch concept kwam als
geroepen door de hoge veiligheids- en
beschikbaarheidseisen die aan de
meeste veerverbindingen werden ge
steld. Dankzij de elektrische systemen
kon aan de strenge eisen invulling wor
den gegeven. Denk aan redundantie in
het energieopwekkingsysteem, verde
ling en aandrijf-/besturingssysteem.
De opstelling van de diverse delen, zo
als diesels, generatoren, schakelborden,
motoren en aandrijvingen kunnen bij
elektrisch aangedreven ferries vrijwel
vrijelijk worden gekozen. D it omdat de
energiestromen gemakkelijk via kabels
op efficiënte en gecontroleerde wijze
van en naar de diverse elektrische syste
men gebracht kunnen worden, welke
op hun beurt weer mechanische zaken
aandrijven zoals de voortstuwingsaandrijving.

vallen voorkomen dat bij water of
brand in één van de ruimten uitval van
de totale voortstuwing en energievoor
ziening plaatsvindt.
E r zal altijd een gecontroleerd en gere
duceerd bedrijf mogelijk blijven, wat de
veiligheid van het schip garandeert.

Verschillende technieken
Over de periode 1968 to te n met 2005
zijn er verschillende technieken toege
past op het gebied van dieselelektrische
voortstuwing. Deze technieken zijn b e
paald door het tijdsvak waarin de sche
pen zijn ontworpen en gebouwd. Zo
zijn er elektrisch en mechanisch gezien
de volgende hoofdkeuzes te maken:

M echanische systemen.
•Schroeven met vaste bladen

De zogenoemde double-ended ferries
zijn in feite twee schepen in één, waar
bij je je nog af moet vragen wat de voor
zijde en wat de achterzijde van het
schip is. E r zijn twee gescheiden motor kamers, waarin zich de dieselgeneratorsets bevinden. Ook staan hier uiteraard
de andere hulpwerktuigen om het schip
draaiende te houden. Verder zijn er
voor de energieverdeling twee geschei
den schakelbord - /transformatorruim
ten.
Ook zijn de ferries voorzien van twee
stuurhuizen, waarin de voortstuwingsbesturing en volledige controle van het
schip plaatsvindt. Dan zijn er nog de
twee (of soms vier) voortstuwingsruim
ten op het voor- en achterschip. M et
deze configuratie wordt in extreme ge

Ferry ‘Prins W illem -Alexander’/'P r in s e s Christina'

•Schroeven met verstelbare bladen
•Thrusters met Vaste o f verstelbare
bladen, 360° draaibaar (Azimuth)
•Voith Schneider propellers, 360°
stuwdruk

Elektrische systemen
•Gelijkstroom:
- Constant stroom
Thyristor ankervoeding
•Draaistroom:
- Elektrische opstart ê-motor naar
vast toerental
- Elektrische as-start e-motor naar
vast/regelbaar toerental
- Erequentiegeregelde e-motor met
regelbaar toerental

Ookter Wagemaker
3 de Nederlandse dubbeldeks veerboten
V oors en tegens
De rederijen Provinciale Stoomboot
Dienst (PSD) en Texels Eigen Stoom
boot Onderneming (T E S O ) hebben
verschillende dieselelektrische ferries
gebouwd gedurende de periode 1968
2005. W at waren de voors en tegens
van de op dat moment toegepaste ‘state
o f the art’ technieken? Een overzicht:
Prinses Christina (1968, P S D ) en
Prins W illem -Alexander (1970, P S D )

Vaste schroeiden - constant stroomsysteem
(gelijkstroommt generator/motor)

Hierbij staan de dieselgedreven genera
toren voor de elektrische gelijkstroom
energieopwekking in één energiekring
(serie) met de elektromotoren (figuur 1)
voor aandrijving van de (vaste) voort stuwingsschroeven. M et dit systeem
kunnen generatoren en motoren onaf
hankelijk bij - en afschakelen in de ener
giekring en de voortstuwingsmotoren
zijn prima in toeren te regelen.
Voordelen:
•Excellente toerenregeling voortstu
wingsmotoren
•Uitermate geschikt systeem voor elek

stroomnet voeden (figuur 2). Op dit net
worden de elektromotoren opgestart
naar een vast toerental, welke de zoge
naamde Voith Schneider propeller aan
drijven.
Voordelen:
•Excellent regelbare voortstuwing
• Onderhoudsarme e-motoren
Nadelen:
• Relatief hoge verliezen door constante
toeren op propellers
• Grote spanningsdip op hoordnet tij dens opstarten e-motoren

trische machines
Nadelen:
•Hoge koperverliezen
•Complexe besturing / bediening
•Relatief veel elektrisch onderhoud

2

Figuur 1

W a t ook als een nadeel gezien kan wor
den, is dat voor de andere verbruikers
aan boord een gescheiden draaistroomnet nodig is, opgewekt door aparte
hulpdieselgeneratorsets.
M o len g a t (1980, T E S O )

Voith Schneider propellers - elektrische
opstart / vast toerental (draaistroomnet,
draaistroommotorm)
Hier wordt de elektrische energie opge
wekt door dieselgedreven draaistroomgeneratoren, welke een groot draai-

Figuur 2

Figuur 3

Ferry ‘M o ien g a t’

D e andere elektrische verbruikers wor
den ook gevoed vanuit het grote draaistroomnet. E en en ander spaart dus ook
hulpsets uit, maar door het opstarten
van de e-motoren op dit net ontstaan
flinke spanningsdippen.
P rin ses Ju lia n a (P S D , 1986)

Vaste schroeven en dwarsschroeven - thy
ristoranker i'oortstuumgssysteem. (draaistroomnet, gelijkstroommotoren)
Bij dit systeem wordt de elektrische
energie opgewekt met dieselgedreven
draaistroomgeneratoren, die een draai
stroomnet voeden (figuur 3). Vanuit dit
net worden de zogenoemde thyristorankervoedingen gevoed, welke de
draaistroom omzetten in regelbare ge
lijkstroom en welke de gelijkstroom

Figuur 4
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Ferry ‘Schulpengat’

•Verbeterde redundantie
•Gering onderhoud e-motoren

ook mogelijk om in de fuik door middel
van dieseltoerenverstelling de elektro
motoren van de voortstuwing terug in

Nadeel:
•Relatief hoge verliezen door constant
toeren op de propellers

toeren te regelen. Daardoor ontstaat
een extra besparing in brandstof en dedieseluitstoot wordt gereduceerd. Het
gaat hier om een systeemcombinatie
van verstelbare schroef en semi-vast
toerental aangedreven elektromotoren.

=i

Figuur 5

motoren voor aandrijving van de voort stuwingsschroeven en dwarsschroeven
(vaste) in toerert regelen.
Voordelen:
•Excellente joystickbediening
•Gemakkelijke bedrijfsvoering
•Minder elektrisch onderhoud
Nadelen:
•Hoog onderhoud gelijkstroommotoren
Als voordeel bij deze installatie geldt
verder dat de andere elektrische ver
bruikers aan boord vanuit hetzelfde
draaistroomnet gevoed kunnen worden
en er geen extra hulpdiesels nodig zij n.
Schu lpengat (T E S O , 1990)

Voith Schneider propellers - elektrische
opstart / vast toerental iioortstwvirigsmotor

Door het toepassen van slipkoppelin
gen tussen de elektromotoren én de
roerpropellers voor het opstarten, zijn
de nadelen die Molengat had met span
ningsdippen op het boordnet weggeno
men.
K oningin B e a trix (P S D , 1993) en
P rin s Jo h a n F riso (P S D , 1997)

Verstelbare schroeven - elektrische as
start / semi-vast toerental voortstuwingsmotor
D it is êên voor die periode innovatief
systeem, waarbij de draaistroomenergie
voor het voortstuwingsnet separaat
wordt opgewekt door dieselgenerator
sets. De draaistroom Voortstuwingsmotoren worden via een zogenoemde
elektrische as-startmethode soft opge
start (figuur 5). Bij dit systeem is het

Dit is hetzelfde concept als dat van M o lengat, maar in dit geval is de redun
dantie verbeterd. Ook zijn tussen de
voortstuwingspropellers en de draaistroomelektromotoren voor aandrij ving
slipkoppelingen
geplaatst.
Daardoor kunnen de e-motoren onbe
last aanlopen en ook op een kleiner b e
schikbaar boordnet worden opgestart
(figuur 4).
Voordelen:
•Excellente regelbare voortstuwing

Ferry ‘Prinses Juliana’

Voordelen:
•Excellente regelbare voortstuwing
•Hoge redundantie
•Softstart e-motoren
• Gereduceerd brandstofverbruik
Nadeel:
•Onderhoud aan verstelbare schroeven
Voor dit toegepaste systeem is wel een
separaat boordnet met extra diesels no
dig.
D o k te r W a g e m a k e r (T E S O , 2005)

Vaste schroeven - frequentiegeregeld toe
rental voortstuwingsmotor
Dit toegepaste concept is een combinatie
van alle daarvoor opgedane ervaringen,

Ferry ‘Koningin Beatrix ’/'J o h a n Friso’

*

• G een onderhoud aan verstelbare
schroeven
•Economisch brandstofverbruik
• Gemakkelijke en snelle bedrijfsvoering
Nadeel:
• Hogere investering

Verm ogen
Voor de Dokter Wagemaker engineerde, produceerde en installeerde Bakker
Sliedrecht in nauwe samenwerking
m et de belanghebbende partijen zoals
BvS, T E S O en Damen Shipyards de
totale elektrische installatie, inclusief
de dieselelektrische voortstuwing en
het alarm-, monitoring- en controle
systeem. De Dokter W agemaker
(130,40 x 22,70 meter, 1840 dwt) is in
augustus 2005 in de vaart gekomen.
H et schip is grotendeels gebouwd op
de Galatzwerf van Damen in Roem e
nië, waar ook het grootste deel van de
elektrische installatie is geplaatst en
uiteindelijk af gebouwd bij De Schelde
te Vlissingen.
D e veerboot, die tot windkracht elf in
de vaart kan blijven, beschikt over vier
elektrisch aangedreven roerpropellers
m et een vermogen van 1850 k W elk.
Deze geven het schip een snelheid van
vijftien knopen. Het elektrische ver
mogen wordt opgewekt in twee ge
scheiden machinekamers, die allebei
zijn uitgerust m et twee 3077 kVA ge
neratoren. De aandrijvingen in de

Ferry ‘D o k ter W a g e m a k e r’

zowel mechanisch als elektrisch. Daarbij
speelden ook het totale rendement en
onderhoud van de voortstuwingstrein
van diesels tot en met de uiteindelijke
voortstuwing een belangrijke rol, met ook
speciale aandacht voor de milieueisen (fi
guur 6),
De beschikbaarheid, beheersing en con
trole van de installaties aan boord wordt
door een hoge graad van automatisering
gegarandeerd. Door middel van een re

dundante draaistroom energieopwekking
en distributie worden de onderhoudsar
me draaistroom voortstuwingsmotoren
door direct watergekoelde frequentieregeling in toeren geregeld. Ook de andere
verbruikers worden uit dit net gevoed.
Voordelen:
•Excellente regelbare
(joystick)
•Hoge redundantie

voortstuwing

voortstuwingsruimten zijn uitgerust
m et direct watergekoelde frequentie regelaars voor toerentalregelingen
voor de elektromotoren van de roer
propellers. H et hoofdnet werkt op
6000
Volt
(hoogspanning),
de
elektromotoren op 690 Volt, D aar
naast is er een 400 Volt en een 230
Volt boordnet. O p de hydraulisch
openende deuren van de autodekken
na, werkt alles aan boord elektrisch.

Elders in deze uit
gave w ordt de Dok
te r W agemaker uitgebreider
scheepsbouwkun
dig beschreven

Voor havengebruik is er een 37 5 kVA
generator,
D e complete elektrische installatie is
geleverd en gemonteerd door Bakker
Sliedrecht. De vier roerpropellers kun
nen m et één joystick worden bestuurd.
Via een back-up systeem is ook ge
scheiden besturing van de roerpropel
lers mogelijk.

BIM AC-systeem
Het geïntegreerde bediening- en con
trolesysteem aan boord is door Bakker
Sliedrecht zelf ontwikkeld. H et zoge
naamde BIM A C -systeem (Bakker In
têgrated Modular monitoring and
Alarm Control system) com m uni
ceert via digitale signalen (L A N -bu ssysteem). Deze lopen door een rond
lopende glasvezelkabel die alle boord
apparatuur verbindt. Bediening en
controle vindt plaats via bedieningsschermen, waarvan er op de Dokter
W agemaker 21 staan. Alle beman
ningsleden hebben een eigen inlogco
de, waaraan een autorisatie is gekop
peld. D it kan variëren van toestem 
ming Voor bediening van de boegdeuren tot volledige controle over m achi
nekamer- en brugapparatuur.
Via B IM A C kunnen alle boordsyste
men ‘s morgens m et één druk op de
knop worden opgestart. De centrale
computer controleert daarbij o f alles

zouden worden. O m dat vooral voor
ferries hoge veiligheidseisen gelden,
zijn er twee geheel gescheiden motorkamers. Daarin staan in elk twéé van
de vier dieselgeneratorsets opgesteld,
uiteraard samen m et de andere hulp -

Vanaf de centrale lessenaars in de twee
(Texel / D en Helder) stuurhuizen
worden alle functies van de azimuthale

werktuigen die nodig zijn om een der
gelijk schip in bed rijf te houden. Deze
in hoogspanning opgewekte energie
wordt via twee hoogspanning schakel

thrusters, e-motoren en frequentiere
gelaars aangestuurd, gecontroleerd en
weergegeven via de beeldschermen van
het BIM AC-systeem . De Dokter W a 

borden gedistribueerd, die eveneens
staan opgesteld in geheel gescheiden
ruimten en m et elkaar zijn gekoppeld.
D it gebeurt door middel van transfor
matoren naar de hoofdverbruikers,
zijnde de Voortstuwing en het laag
spanning boordnet, waarvoor de

gemaker kan door middel van één jo y 
stick worden bediend, met ook hier de^
redundantie van een tweede stand-by
joystick die bij calamiteiten alle func

distributieborden ook in deze ruimten
staan op gesteld.
De energie Voor elke voortstuwing
wordt kruiselings gevoed: van de
hoofdborden naar één thruster voor
en één thruster achter. D it zodat bij
calamiteiten er altijd één thruster voor
en één achter in bed rijf blijven. Ook
blijft er zo altijd energie beschikbaar
voor het hotelbedrijf van de ferry via
de configuratie van laagspannings
borden en transformatoren, zelfs bij

naar behoren werkt. Via pagina’s in
het scherm kunnen de diverse syste
men worden aangestuurd en gecon
troleerd. Historische gegevens kun

de meest extreme calamiteiten (zoals
brand o f water).
De normale dienst kan worden uitge
voerd met twee dieselgeneratorsets in
bed rijf (parallel geschakeld). Bij ex
tremere condities kom t er een derde
set bij. Eén set is afwisselend altijd
stand-by; voor nood en onder
houd/ service.

nen in de computer worden opgesla
gen, wat controle bij storingen moge
lijk maakt, evenals het maken van zo
genaamde trendanalyses die een beeld
geven van slijtageprocessen. M et de
huidige stand van de techniek is het
zelfs mogelijk voortschrijdende slijta
ge o f vervuiling m et trilling- en tem-

Een en ander wordt en kan automa
tisch worden geregeld en gemonitoord
door middel van power management
als onderdeel van het B IM A C systeem. D e vier azimuthale voortstuwingsthrusters (twee voor en twee

peratuursensoren zichtbaar te maken.
B IM A C is modulair opgebouwd, wat
het eenvoudig maakt het systeem uit
te breiden. D e door Bakker zelf on t
wikkelde software kan via internet
worden aangepast en gerepareerd.

Energieopw ekking
De energieopwekking bestaat uit vier
Pon-C at / A vK dieselgeneratorsets
van 3077 kVA, welke een boordnetspanning genereren van 6 kV. De
keuze voor hoogspanning is te vinden
in het feit dat bij laagspanning de door
de klasse maximaal toegestane kort
sluitstromen miniem overschreden

ruim binnen de door de klasse voorge
schreven eisen blijft.

R egelsystem en

achter) worden elk aangedreven door
een Indar kortsluitankermotor van
1800 kW . Deze wordt gevoed en ge
regeld via direct watergekoelde B a k 
ker Sliedrecht modulair opgebouwde
frequentieregelaars in geheel gesloten
uitvoering. Deze zijn ook in de voort stuwingsruimte opgesteld in de buurt
van de eerder genoemde voortstuwingsmotoren. Ook zijn hier de zoge
noemde dubbelstock transformatoren
van Trasfor opgesteld. Deze worden
gevoed vanuit het 6 kV hoogspan
ningsnet en zorgen ervoor dat de
T H D (total harmonie distortion) in
het gehele elektrische net van de ferry

ties direct overneemt. Mochten er on
verhoopt extreme calamiteiten ont
staan, dan is het altijd nog mogelijk om
de azimuthale thrusters via vier con
trollers vanaf de centrale lessenaar te
bedienen, welke dan ook geheel onaf
hankelijk van de andere besturingssys
temen direct worden aangestuurd.
Naast deze systemen werd door Bakker
Sliedrecht in nauwe samenwerking
met Alphatron ook de voor een derge
lijke complexe ferry benodigde nauti
sche apparatuur geleverd en geïnstal
leerd. Aan de uitvoering van de bedieningslessenaars werd in nauwe samen
werking met ontwerpbureau BvS, de
reder en de werf gestalte gegeven.

V oorstu die s
De keuze van systemen aan boord van
schepen wordt in hoge mate bepaald
door de beschikbaarheid van technieken
en mensen die deze willen, durven en
kunnen toepassen. Ook moeten de syste
men daarna onderhouden kunnen wor
den en moet er service geboden kunnen
worden. Enkele zaken die hierbij een rol
spelen, zijn in ieder geval een goede en
vroegtijdige communicatie tussen alle
belanghebbende partijen zoals reder,
ontwerpbureau, werf en systeemspecialisten, waaruit een duidelijk eisenpakket
en de prestaties uit voort moeten vloeien.
Verder is een goede dimensionering met
de nodige ruimte in het ontwerp belang
rijk. D it komt door commerciële onder handelingen vaak onder druk te staan.
Degelijke voorstudies en ontwerpen
kunnen bij de uiteindelijke beslissing on
gelukkige keuzes voorkomen en geven
bovendien meer zekerheid ten aanzien
van een vlotte bouw met weinig discus
siepunten. Op een dergelijke manier ont
worpen schepen geven ook een beter voorspelbaar onderhoud, waarbij pre
ventief onderhoud op reguliere (geplan
de) basis de exploitatiekosten lager en be heersbaar houden.

ais tie nood
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Voortstuwing door Teus van Beek

Technologische ontwikkelinger
De scheepsvoortstuwing heeft de laatste jaren een aantal ontwikkelingen doorgemaakt. Zo waren er
ontwikkelingen bij Ropax-schepen, die nu m e t meer dan 25 M W snelheden bereiken van meer dan d e r
tig knopen. Qok bij visserijschepen zijn er veel variaties en verschuivingen opgetreden. Bij de toepas
sing hoort uiteraard een efficiënte voortstuwer. In dit artikel worden een aantal recente ontwikkelingen
beschreven die bijdragen aan een optimale keuze van de voortstuwer.

Een nieuw type verstelbare schroef, de
toepassing van verbeterde straalbuisvormen en de extra mogelijkheden die
dit biedt, een roer dat geïntegreerd ont
worpen is met de verstelbare schroef en
de toepassing van hybride voortstu
wing. Kort samengevat zijn dat de ont
wikkelingen die we hierbij de revue la
ten passeren. Bij al deze ontwikkelin
gen worden de meest recente technie
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geval sterk gedreven door datgene wat
de markt vraagt. Een belangrijke drijf
veer is de economy o f scale. Door het
toepassen van grotere schepen worden
de brandstofkosten verlaagd en wordt
hetschip aantrekkelijker. Voor een aan
tal scheepstypen worden deze ontwik
kelingen geschetst aan de hand van het
toegepaste vermogen per voorstuwer.

D redgers

ken toegepast voor het ontwerp en de
analyses van de constructie! Nieuwe
ontwikkelingen laten zien dat er naast
het efficiente gebruik van modelproeven steeds meer mogelijk is met Com
putational Fluid Dynamics (C FD ).
Door gericht gebruik hiervan kan nu
ook de interactie tussen schip en voort

Enkele jaren geleden was er een sterke
groei in de bouw van grote dredgers.
Deze dredgers zijn ontwikkeld op basis
van een aantal projecten met als ken
merk dat de vaarafstanden groter zijn
geworden (figuur 1). Vooral de afstand
waarover de lading wordt getranspor

stuwer worden berekend. D e eerste re
sultaten op dit gebied zijn zeer bemoe
digend.
Een bekend aspect van scheepsvoort
stuwing is het gegeven dat elk schip an
ders is. D it vergt van de toeleverancier
een hoge mate van flexibiliteit in het
vinden van de beste oplossing. De ont
wikkeling van de schepen wordt in elk

teerd is groter. Bij grotere vaarafstanden is het logisch dat er hogere scheepssnelheden worden gevraagd. Bij hogere
scheepssnelheden moet de voortstuwer
meer vermogen leveren en dit betekent
dat ook het vermogen per vierkante
meter schroefschijf oppervlak toe
neemt. Deze laatste grootheid is een in
dicatie voor de moeilijkheidsgraad van

ra

ra

rr

het ontwerp. Een grotere vermogensdichtheid betekent een moeilijker ont
werp. Floewel deze paramater niet dimensieloos is, blijft het een handige
paramater om verschillende toepassin
gen met elkaar te vergelijken.

Ropax
Ropax-schepen worden veelal van een
aandrijving voorzien waarbij een ver
stelbare schroef wordt aangedreven
door meerdere viertakt dieselmotoren
via een tandwielkast. Door deze com bi
natie wordt een hoge mate van flexibi
liteit gecombineerd met weinig ruimte
in het schip en de mogelijkheid om bij
verschillende scheepssnelheden opti
maal te kunnen varen. De snelheden
die daarbij worden bereikt, misstaan
een fregat niet: de snelste schepen halen
meer dan dertig knopen. Daarbij kan
worden aangetekend dat dit in tegen
stelling tot fregatten regelmatig voor
komt. D e vermogensdichtheden wor
den extreem hoog, omdat ook deschroefdiameter beperkt is door de
diepgang van het schip.

^
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G rote containerschepen
De vermogensgroei bij de grote contai
nerschepen is niet zozeer het gevolg van
hogere scheepssnelheden, maar veel
meer een gevolg van de groei van het
aantal te vervoeren containers. Door
het toepassen van de grotere schepen
wordt het geïnstalleerd vermogen per
container lager en is de toepassing als
dusdanig aantrekkelijker. D it aange
zien containerschepen met de simpelst
mogelijke voorstuwing worden voor
zien: de voorstuwing van een tweetakt
dieselmotor met een vaste schroef
wordt mede bepaald door de beschik
baarheid van het type en de aard van de
aandrijving. De motoren die beschik
baar zijn, zijn in vermogen gegroeid.
Het basisconcept van de motoren is
echter steeds gebaseerd op hetzelfde
motorconcept. D it betekent in de prak
tijk dat het toerental van de motor gelijk
gebleven is en dat het motorvermogen
is gegroeid door extra en grotere cilin
ders te gebruiken, De consequentie

maar ook verstelbare schroeven. De
vermogensdichtheden zijn echter laag
gehouden, omdat dit de hoogste trek
kracht tot gevolg heeft. De hoogste
snelheden zijn rond de zestien knopen.
Bij deze toepassingen is meestal de
scheepslengte bepalend. Een kort schip
haalt immers geen hoge scheepssrtelheid door de snelle groei van de golfweerstand. Een langer schip haalt een
hogere snelheid. E en visserij schip, een
beetje afhankelijk van de toepassing,
moet een samengesteld missieprofiel
afwerken. Een deel van de tijd transit,
dus varend naar de visbestemming.
Een deel van de tijd vissend bij betrek
kelijk lage snelheid, maar wel met trek

kracht en een deel van de tijd wachtend
en zoekend naar vis.

V e rbe tering sch ro e f p re s ta tie
D e meest gestelde vraag als het gaat om
verbetering van de schroefprestatie is
natuurlijk een betere performance van
de schroef. Schroefontwerpers hebben
daartoe de mogelijkheid om eindeloos
de schroefgeometrie te variëren om de
gevraagde performance te verbeteren.
Zo op het oog zien schroeven er dan
nog steeds hetzelfde uit. Deze optimali
satie kan echter verstrekkende gevolgen
hebben voor de performance van de
schroef en het gedrag. Verschillen in
schroefrendement tot vijf procent en

Power density for large powers

voor de schroef is dat bij de steeds gro
ter wordende vermogens ook de vermogensdichtheid steeds meer toe
neemt, Containerschepen hebben ech
ter een relatief simpel vaarprofiel. Im 
mers, het grootste deel van de tijd
wordt op zee doorgebracht.

4000
Visserijschepen
Bij visserijschepen is de variatie in de
voorstuwing het grootst. Hier komen
schroeven in straalbuizen voor; vaste,
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Figuur 4 - Verm ogensontwikkeling en verm ogensdichtheid bij vissersschepen

verschillen in door de schroef opgewekt
drukfluctuaties met een factor 2 zijn
mogelijk. D it zonder al te grote varia
ties in de schroefgeometrie. Hierbij
speelt de optimalisatie van het schroefprofiel ten opzichte van de aanstroming
een grote rol.
Een recente ontwikkeling is om ook
kleine details van de tipstroming te ge
bruiken om de schroef-performance te
verbeteren. Hierbij wordt ook de rake
vorm bij de tip gevarieerd. Het effect
lijkt een beetje op dat van een tipplaat,
maar is veel minder gevoelig voor stromingsvariaties bij de tip. Dit omdat de
tipvorm vloeiend geïntegreerd is met
de schroef. In figuur 5 wordt het werkingsprincipe van de tiprake nader uit

de doeken gedaan. E r zijn drie schroe
ven vergeleken. Eén met rake naar de
drukzijde, één zonder rake en één met
rake naar de zuigzijde. U it een vergelij king van de drukverdeling van de drie
types blijkt dat de rake naar drukzijde
een vlakkere drukverdeling geeft in
combinatie met enkele procenten rendementsverbetering. Daarom wordt
deze vorm vaak toegepast voor snelle
ropax-schepen en grote containersche
pen. Recente toepassing op een binnen
vaartschip in een straalbuis heeft ook
hier goede resultaten opgeleverd.

Toepassing straalbuizen
Traditioneel worden straalbuizen toêgepast voor schepen die bij lage

Figuur 5 - Toepassing van tip ra k e voor lagere drukpulsen en b e te r schroefrendem ent

PmbNR-cawli

Figuur 6 - Toepassing van straalbuisvorm en m e t bijbehorend snelheidsveld bij vrijvarende toepassing

scheepssnelheid êên hoge- trekkracht
moeten hebben. Hiervoor zijn een aan
tal standaard profielvormen ter b e
schikking. D e meest bekende zijn de
door het Marin ontwikkelde 19A buis,
maar ook de 37 buis - voor extra achter
uit stuwkracht - is goed bekend. V oor
namelijk Nederlandse leveranciers zijn
zeer actief in het toepassen van nieuwestraalbuisvormen. Een goed voorbeeld
hiervan is de H R (hoog rendement
buis). De vorm van de buis is zo geko
zen dat de intreezijde bij hoge snelhe
den aan de buitenkant van het profiel
geen loslating tot gevolg heeft. D it heeft
grote gevolgen voor het rendement bij
hoge snelheden. Voor meer achteruit
stuwkracht heeft de uittreezijde een
meer diffusere vorm gekregen.
Hierdoor is de paaltrek van de
buis in vooruitconditie ook veel
beter. In modelproeven werd
dit verschijnsel niet gevonden.
D it gebeurde pas veel later, met
behulp van geavanceerde bere
keningen. Door het toepassen
van de betere buis wordt zowel
de paaltrek als het vrijvarend
rendement beter.
D it betekent overigens ook dat
er een categorie schepen rond
vaart die vandaag de dag baat

F ig u u r 7 - V e rb e te rin g van de s c h ro e fp re s ta tie -v e rg e lijk tu s s e n een 1 9 A e n HR buis g e b a s e e rd op g e v a lid e e rd e C FD -berekeningen
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hebben bij de toepassing van eên straal buis. Zelfs bij relatief licht belaste
schroeven (350 kW /m2) is het rende
ment van een schroef in een 19 A buis
ten opzichte van een open schroef met
een diameter vergelijkbaar met de bui
tenkant van de straalbuis (al beter tot
vijftien knopen!) Deze vergelijking
wordt nog gunstiger bij grotere vermogensdichtheden en de toepassing van
de H R buis.

V e rste lb a re schroefnaaf
Vooral het toepassen van Ropax-schepen, maar ook de toepassing van ijsver-

sterkte schepen hebben geleid tot dê
introductie van een nieuwe verstelbare
schroefnaaf. D it is een direct gevolg
van de toepassing van hogere snelhe
den en grotere vermogensdichtheden
en heeft geleid tot een naaf in parallel
met al bestaande typen. De naafrange
zoals die tegenwoordig beschikbaar is,
heeft voor alle toepassingen met zowel
hoge als lage vermogensdichtheid de
beste en meest adequate oplossing. De
nieuwe naafconstiuctie die is toege
voegd, heeft als kenmerken een gladde
buitencontour met bladbouten die in
de blad voet zo zijn geplaatst dat: ze de

stroming zo min mogelijk verstoren.
D it leidt tot betere cavitatie-eigenschappen. Deze naafcontour kan dan
ook tot hoge scheepssnelheden worden
toegepast. Door toepassing van betere
materialen kan bij een gegeven vermo
gen de kleinste naafdiameter worden
toegepast.
Ook heeft het toepassen van hoog
waardige materialen tot gevolg dat er
bij ijs versterking maar een beperkte
vergroting van de naafdiameter nodig
is. D it is gunstig voor het schroefrendement. Tegelijkertijd is de bladvoetafdichting sterk verbeterd. Het nieuwe

F ig u u r 9 a - De D -naaf (links) v o o r lage v e rm o g e n s d ic h th e id en de E-naaf (re c h ts ) v o o r h oge v e rm o g e n s d ic h th e id , h oge sn elh e id en ijskla sse
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Figuur 9 b - Dubbellips bladvoetafdichting

concept heeft in tegenstelling tot de al
eerder toegepaste O -ring afdichting
een dubbele lip met dubbele functie.
De buitenste lip houdt water en vuil te
gen waardoor de binnenste ring onder
optimale condities de olie binnen kan
houden. Door het toepassen van een
holle kern kan een grote mate van flexi
biliteit worden toegepast zodat vlakte
druk variatie zêêr beperkt zijn en
daardoor de slijtage minimaal is.

V e rbe tering voortstu w in gsren d em ent

Figuur 1 0 -W erking van het efficiencyroer, geïn teg reerd m e t de voortstuw er
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Figuur 1 1 - Effect van het efficiencyroer, op de door de schroef opgew ekte rom pexcitaties

Ook het toepassen van andere roeren
heeft geleid tot verbetering van het
voortstuwingsrendement. Het concept
van het efficiencyroer heeft bijgedragen
aan een betere voorstuwing, voorname
lijk in combinatie met verstelbare
schroeven met ijsversterking die door
de aard van de ijsversterking grotere
naafdiameter-verhoudingen hebben.
H et concept is dat de afstroming van de
naaf wordt verbeterd via een stromingslichaam dat wordt geïntegreerd
met het naafhuis. Het voortstuwings
rendement wordt hierdoor verbeterd.
Echter, door de torpedovorm achter de
schroef wordt ook de aanstroming ter
plaatse van de schroef tip verbeterd.
U it vergelijkend modelonderzoek blijkt
keer op keer dat de door de schroef op
gewekte trillingen hierdoor twintig
procent afnemen. D it effect en ook het
voortstuwingsrendement, levert zowel
bij de enkel- als dubbelsschroefschepen
een verbetering op.

Hybride vo o rs tu w e rs
Bij hybride voorstuwers worden com 
binaties van voorstuwers geselecteerd,
omdat bij een sterk wisselend vaarprofiel (zoals bij hoge en lage snelheden)

een betere combinatie is te bedenken.
D at kan bijvoorbeeld de combinatie
zijn van twee verstelbare schroeven en
een waterjet. De verstelbare schroeven
worden voor de lagere snelheden toege
past, bijvoorbeeld tot twintig knopen.
O m het schip dan zijn topsnelheid te
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geven, wordt een booster waterjet toégepast. Hierbij kan de beperkte afme
ting van de waterjet een grote rol spelen
en wordt flexibiliteit gecombineerd met
optimale vaareigenschappen. Figuur
13 toont een mooi voorbeeld van zo’n
toepassing voor een snel j acht.

Nieuwe technieken
Een van de meest in het oog springen
de nieuwe technieken is de mogelijk
heid om met C F D - omstromingen uit
te rekenen. Deze rekenpakketten heb
ben de mogelijkheid met minimale
simplificaties de omstroming van een
vooraf gedefinieerd lichaam te bereke
nen, Hierbij wordt de viscositeit van de
stroming niet verwaarloosd en kunnen
effecten zoals loslating ook in rekening
worden gebracht. D it biedt de moge
lijkheid om schroef-schip-interactie als
wel schaling van model naar ware
grootte direct uit te rekenen. D at is
vooral interessant bij projecten waarbij
de interactie tussen de Voorstuwer en
het schip sterk is. Bijvoorbeeld bij toe
passingen waarbij het schip ook in on
diep water vaart. D it is onder meer het
geval bij binnenvaartschepen en bij
dredgers.
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In beide gevallen hebben directe omstromingsberekeningen aangetoond dat
het karakter van de stroming bij dê
schroef in ondiep water sterk wijzigt.
E en voorbeeld hiervan is weergegeven
in figuur 14. Hierbij is niet de hele
scheepsromp, maar de straalbuis met
de tunnel voor de buis gemodelleerd.

D e berekeningen geven niet alleen een
beeld van de krachten op romp en
voortstuwer, maar geven ook een beeld
van alle stromingssnelheden in het wa
ter. Door dit in detail te bestuderen,
kunnen lokale verschijnselen zoals los
lating worden beperkt. De tunnel in het
voorbeeld bleek een weerstand van

Qn arderr
Feadship ÊOm Motoryacht
Waterjet: 1 x U 2 lÜ E (2 3 Ü G 0 k W )
Props : 2xH igh Skew C P(£x 4 .640kW )
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Figuur 1 4 - Qm strom ingsberekeningen aan een binnenvaartschip. D e figuur to o n t de detailstrom ing bij de verbinding van de straalbuis m e t het
schip t e r plaatse van de tunnel aan de ach ter- en voorzijde.

twee procent van de scheepsweerstand
tê hebben. Door het maken van een
gladde afstroming kan dit worden ver
minderd.

Toekom st
Het toepassen van voortstuwers in al
gemene zin is nog in volle gang. Door
veranderingen van het schip, grotere
vermogens en daaraan gerelateerde
grotere vermogensdichtheden worden
meer eisen aan de schroef gesteld ten
aanzien van alle voortstuwingskarakteristieken. De stijging van de brand
stofprijs leidt er bovendien toe dat er
meer dan gemiddelde interesse is in
het voortstuwingsrendement. D it stelt
zware eisen aan alle toegepaste voorstu
wers. E r worden nieuwe wegen gezocht
en oplossingen uitgewerkt, waarbij niet

alleen naar de schroef maar ook naar de
interactie met de romp moet worden
gekeken.
Het is te verwachten dat er een grotere
interesse zal ontstaan in het toepassen
van Voortstuwers die in dienstomstan
digheden ook optimaal blijven preste
ren, De eerste onderzoeken om de serviceconditie mede in rekening te bren
gen - afhankelijk van de golfcondities »zijn al lopende. De verwachting is dat
dit mede ondersteund gaat worden
door de toepassing van meer sensoren
in de voortstuwingseenheden.
Daardoor kan ook terugkoppeling uit
de praktijk, die nu vaak niet aanwezig
is, worden toegepast. Health monito
ring zal hierbij nieuwe mogelijkheden
bieden.
De vraag naar nieuwe energie zal ook

op andere gebieden consequenties heb
ben, E r zal een toenemende vraag ko
men naar schepen die in ijs moeten
opereren, wat verstrekkende conse
quenties heeft voor de voortstuwer.
Het toepassen van voortstuwers en het
beheersen van de optredende krachten
zal ons in de komende j aren zeker bezig
houden.

Propulsion by John Carlton

Large Container Ship
Propulsion
Achieving a design solution
W hen considering the propulsion of large containerships, the propeller and rudder need to be consid
ered together since the propulsion solution adopted for the propeller will have a significant influence on
the performance of the rudder. Over the past few years the designs for large container ships have
moved fairly rapidly from a relatively stable growth position of 6 5 0 0 to 7 0 0 0 TEU to designs th a t are
now approaching 1 0 5 0 0 TEU. There’s a continued expectation th a t ship sizes will grow still fu rth e r in
the not too distant future. W ithin the present context the discussion of the design solution refers to a
ship of nominal 1 2 5 0 0 TEU capacity

Ships having a 12500 T E U capacity are
expected to have principal dimensions
o f the order shown in table 1, which re
lates to a 13.5 m operating draught.
W ith regard to machinery fit, owners
and operators appear to favour the slow
speed and direct drive diesel engine
propulsion concept. And based upon a
number o f propulsion studies, there is
little reason to suspect that this concept
cannot be continued for ships up to a
nominal 12500 T E U capacity. For
ship sizes larger than this, the position
is less certain.
T h e correct selection o f operating
draught is o f particular importance
since not only does it determine the
power requirement for the ship, but al
so has a profound influence on the pro
peller blade design in terms o f the re
quired blade area and, consequently,
the blade chord length and skew distri
butions. Analysis o f operational con
tainer ship draughts used in service
have shown that in recent years a
greater equality between arrival and de
parture draughts is achieved for ships
engaged on the Far Eastern to Euro
pean trade routes than was the case
some years ago, I f this trend persists
then it will have a helpful influence on
the propeller design problem since the
accommodation of a duality o f draught
conditions potentially becomes less

CSCL Oceania

important than previously was the
case.

Fundamental to achieving a design so
lution is the development o f the hull
form to give a satisfactory propeller in
flow field in terms o f the axial, tangen
tial and radial flow components. W hile

field velocities. I f this is not done, the
difficulty of the design problem in 
creases significantly: perhaps to the
point of making a single screw solution
untenable in terms o f the propeller ra
diated hull surface pressures. T h e rea
son for this rapid increase in design dif
ficulty with wake field variation is
principally due to both the high specific

recognising that significant scale effects
occur with large container ship hull
forms, it is o f the utmost importance to
minimise the variations in the w'ake

loading o f the propeller, having thrust
coefficient (C T ) values of the order of
1.2, and the high circumferential tip
speeds induced by a combination o f the
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Length between perpendiculars
Length along the waterline
Moulded Beam
Block coefficient
Longitudinal centre o f buoyancy

381.0 m
384.0 m
57.0 m
0.613
2,0 tS aft

Table 1 - Principal Dim ensions of a 1 2 5 0 0 TEU Ship

rotational speeds required by the use o f
slow speed diesel engines and the large
propeller diameters required. For a
12500 T E U capacity ship operating at
a speed o f 25 knots the propeller diame
ter will be around 9900 mm. Clearly,
therefore, attention to achieving a good
wake field at the model testing stage of
design is time and money well spent if
significantly greater sums are not to be
allocated for post-build modifications
and repairs, particularly relating to pro
peller blade and rudder erosion and
hull after body fatigue cracking.

tex may interact with the supercavitating sheet cavitation shed from the trail
ing edge tip region o f the suction surface
ofthe propeller blade. Such interactions in
duce the vortex to be twisted violently
and then to be thrown outwards and
forwards from the vortex core. Partial
ring vortices may then be produced in
the direction o f the twisting motion.
Furthermore, during this process it has
been noticed that the off-blade sheet
cavity volumes reduce significantly
leaving only a fine residue o f vapour

P ropeller blade
Analysis o f the propulsion solution for
a 12500 T E U container ship also sug
gests that if nickel aluminium bronze is
used for the propeller material, a pro
peller weight can be achieved that will
just be within the current casting capa
bilities o f manufacturers.
The radial load distribution, skew and
rake o f the propeller blade require par
ticular attention along with the correct
choice o f blade section form. Currently,
there is little in the way o f a unified
view on the most appropriate section
forms to use. However, studies con
ducted at Lloyd’s Register suggest that
propeller radiated hull surface pres
sures for these large ships should be
able to be maintained at levels consis
tent with achieving a satisfactory vibra
tion and fatigue performance o f the hull
after body, Perhaps from the hull exci
tation viewpoint the cavitation dynam
ics over the outer twenty percent o f the
blade are the most critical. Advanced
analytical methods are reasonably com
petent at predicting the blade sheet ca
vitation. Computational fluid dynam
ics studies are able to give valuable in
sights into the formation and behaviour
o f leading edge and tip vortex dynam
ics, However, the accurate definition of
the tip vortex behaviour from analytical
methods is still illusive.
Full scale measurements and observa
tions on container ships in the region of
6500 IT. I have shown that the tip vor

‘Careful
a tte n tio n to
ru d d e r design
is essential’
mist. W ithin this process the cavitating
tip vortex can also reduce in volume.
Y et in the Lloyd's Register’s experi
ence the cavitating core o f the vortex
generally remains in the flow field, al
though in a weaker form, as it is con
verted towards the rudder leading
edge. Cavitation dynamics o f this type
significantly increase the risk o f in 
creased broadband excitation being ex
perienced with the attendant risk of
higher harmonic excitation being en
countered,

Erosion
W hen high power and speed are de
fined for a ship propulsion solution
careful attention to the rudder design is
essential if a continuing series o f cavita
tion erosion problems are to be avoid
ed , F urthermore, cavitation erosion al so facilitates several forms o f corrosion
attack which, in addition to the erosion,
tends to compound the operational
maintenance problem. In the case of
large container ships attention to the
rudder profile and detail o f the design is
paramount.
Because the rudder operates in a com -

bination o f the helicoidal flow field
produced by the propeller and the
ship’s boundary layer, the incident
flow presented to the rudder has a
strong rotational component as evi
denced by the behaviour o f the pro
peller blade tip vortices. Additionally,
the rudder tends to distort the flow
field such that the slipstream generat
ed by the propeller normally expands
up the leading edge o f the rudder by a
small amount.
W hile the presence o f cavitation does
not necessarily imply erosion, it is true
that many rudders fitted to large con
tainer ships experience erosion. F re 
quently attempts have been made to at
tenuate these erosive effects of
cavitation by the fitting o f stainless
steel or stellite armour to the rudder
and horn. Particularly in the leading
edge regions, but also frequently on
other parts o f the rudder.
Such at
tempts, however, have often met with
only partial success and have required
continuous maintenance during the
service life o f the ship. There is never
theless some evidence to suggest that
more compliant materials may be able
to withstand the micro-jet impinge
ment o f cavitation attack, at least in the
more mild cases o f erosion attack.

Design s tra te g y
T o achieve an acceptable solution for
high powered ships a careful design
strategy comprising elements o f com 
putation and model testing requires
implementation. Such a strategy might
involve the measurement o f the rudder
incident flow field generated by the
propeller and the ship’s boundary lay
er, recognising that this latter flow field
component will require some modifica
tion from model scale values due to the
significant scale effects present on large
container ships. Having defined this
inflow field a first iteration for the rud
der geometry design can then be pro
duced. This may suggest the desirabili
ty o f a contoured leading edge, in
contrast to the normal straight lineleading edge, in order to permit the
greatest cavitation free incidence ranges
to be obtained for the various compo
nents o f the rudder. Following this def
inition, large scale model cavitation
tests should then be carried out to esti
mate the full scale characteristics o f the
design, both in overall cavitation terms
as well as in the detailed behaviour of
the design around the pintle housings

and the interfaces between the rudder
and horn.
W ithin this testing phase it is impor
tant to carefully evaluate the influence
that the normal range o f auto-pilot

model testing phase, a second iteration
o f the design can be made in which de
tailed geometric changes can be intro
duced in the knowledge o f the individ
ual cavitation bucket assessments of
the horn, pintle and blade regions of

‘Design tolerances are small
in these types of flow

rudder so as to minimise scale effects,
have been found to be a particularly
valuable aid to design.

conditions’
rudder angles has on the cavitation dy
namics. These angular variations, for
the larger container ship and other
high speed ship designs, will strongly
influence the erosion potential o f the
design. Furthermore, in order to as
sess this potential with any measure o f
certainty a validated paint erosion
technique should form an integral part
o f the testing programme. This
method is currently considered to be
the most reliable erosion investigation
technique at model scale. Following a

consideration will normally result in a
unique specification for the design for
each ship. T his may include the incor
poration of scissor and deflector plates
in order to afford protection from ero
sion in or near gap regions, the advised
use o f profile curvature and - on occa
sions - the deployment o f Vortex gen
erators. W ithin this context, large
scale model cavitation tests, centring
particularly on the mid-region o f the

the rudder. Depending on the extent
o f the changes required then a second
model test may also be desirable,

Good c o rre la tio n
In the case o f the gap interfaces b e 
tween the horn and blade, very careful
attention to these details both at the
design and rudder fabrication stages
are necessary: the latter aspect to en
sure that the design intent is achieved,
because design tolerances are small in
these typés o f flow conditions. Such a

Clearly, one alternative to the con
ventional rudder horn-blade configu
ration is the use o f the variable geom
etry spade rudder concept.
This
design option allows, in a mean flow
sense, for the rotational characteristic
o f the incident flow from the pro
peller. Furthermore, for these types
o f rudders computational fluid dy
namic studies have shown good cor
relation between the predicted actu
ating torques and bearing bending
moments and side forces with the re
sults o f model tests.
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200505, vol. 39, no. 2,pg-191,
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This paper presents a simple
argument, based on logic and
maritime economic theory
alone, for rejecting the applica
bility o f the expectations theo
ry in bulk shipping freight
markets. It is shown that the
risk premium must be time
varying and must, in a system
atic fashion, depend upon
freight market conditions and
the duration o f a period time
charter. The signs o f the risk
premium attributable to the
various risk factors are derived
where possible and the conclu
sion is drawn that the theoreti
cal net risk premium will usu
ally be negative, but may
change for a short-term period
charter in a strong freight mar
ket.
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cle sim u la tio n in waves

Fanf, M .C . ; Luo, J.H . ; Lee,
M .L .
SJoumal of Ship Research (CB
1359 F), 200506, vol. 49, no. 2,
pg-69, nrpg-11, E N G

In this paper, a simplified six
degrees o f freedom mathemati
cal model encompassing calm
water manoeuvring and tradi
tional sea keeping theories is
developed to simulate the ship
turning circle test in regular
waves. A coordinate system
called the horizontal body axes
system is used to present equa tions o f manoeuvring motion
in waves. All corresponding
hydrodynamic forces and coef
ficients for sea keeping are time
varying and calculated by strip
theory. For simplification, the
added mass and damping coef
ficients are calculated using the
constant draft but vary with

encounter frequency. The
nonlinear mathematical model
developed here is successful in
simulating the turning circle of
a containership in sea trial con
ditions and can be extended to
make further simulations for
ship manoeuvring under con
trol in waves,
0150432
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Kaiser, M .J .; Pulsipher, A.
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ternational Law (C B 3248),
200505, vol. 36, no. 2, pg 119,
nrpg-16, E N G
The Louisiana and Texas A r
tificial R eef Programs are the
largest rigs-to -reef programs in
the world. The program in
volves donating obsolete oil
and gas structures for use as ar
tificial reefs in lieu of on-shore
removal. The National Fishing
Enhancement A ct of 1984 es
tablished the U.S. National
Artificial R eef Plan and pro
vided guidelines for state de
velopment o f artificial reef pro
grams. In 1986, the Louisiana
Artificial R eef Program was es
tablished and has accepted
over 120 decommissioned plat
forms to create 83 artificial reef
sites in the G ulf of Mexico.
The Texas Artificial Reef Pro
gram, established in 1991, has
created over 35 reef sites from
73 platforms. The purpose of
this article is to describe the
Louisiana and Texas Artificial
R eef Programs, to compare
their regulatory structures, and
to discuss the nature o f the cost
savings associated with reef do nation and the frequency o f do
nation.
0620116

SWZ-Q9-Q5-Q4________
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ships

Kulkami, P.R. ; Singh, S .N J
Seshadri, V.
Naval Engineers Journal (CB
557 D), 200505, vol. 117, no. 1,

pg-41, nrpg-16, E N G
The problem o f ship funnel ex
haust is often studied through
flow visualisation using smoke
in a wind tunnel. It is a very
useful tool for the naval archi
tect to ensure that the funnel
exhaust will not interfere dur
ing operation. Naval ships are
particularly prone to the prob
lem of smoke nuisance because
they tend to favour short fun
nel heights because o f competi
tion for topside space. This pa
per
presents
the
flow
visualization studies undertak
en to understand the interac
tion between a bluff body air
wake (of the funnel and super
structure/mast) and the ship’s
exhaust on naval ships. As a
first step, the analysis o f the ex
haust
smoke-superstructure
interaction was earned out in a
wind tunnel for a generic
frigate shape. Four variants of
the superstructure configura
tion with progressive introduc
tion o f the structures on the
topside were investigated in the
wind tunnel and two velocity
ratios through flow visualisa
tions to understand their effect
on the exhaust plume path.
016146 0 ;0 1 61 40 0;0 16 1 4 6 0

SWZ-09-05-05________
A s tu d y on th e fra m e w o rk

fo r su rv iv a b ility a sse ssm e n t
system of dam aged ships

Lee, D. ; Lee, S.S. ; Park, B.J. ;
Kim, S.Y.
Ocean Engineering (C B 9341
F ), 200506, vol. 32, no, 9, pg1122, nrpg-11, E N G
Ship damage due to maritime
casualties leads to marine pol
lution, loss of life and proper
ties, T he maritime casualties
generally come from the rough
sea and bad weather condition.
Therefore the large-scaled ca
sualties will be derived from
loss o f structural strength and
stability due to the progressive
flooding and enlargement of
damage by the effect of wave
and wind. T he improvement
o f damage survivability is very
important in maritime safety.
This paper describes the

framework for damage surviv
ability assessment system,
which can evaluate and im 
prove the ship’s safety consid
ering loading, sea and damage
condition. The decision criteria
for damage stability and struc
tural safety are established.
The ship modeller, damage
stability calculation module
considering wave and structur
al safety module is developed.
Finally current research work
is also discussed.
0150330
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A hyb rid co m p u ta tio n a l m o
del fo r ship gro un din g

Reich, M . ; Röhr, U
Ship Technology Research/Schiffstechnik (002860),
200507, vol. 52, no. 3, pg-115,
nrpg-9,EN G
A multi-level mathematical
model for the simulation of the
ship grounding assumes the
soil as flexible contact partner.
T he equations of motion are
based on Timoshenko beam
model of theory 2nd order
completed by relevant hydrodynamical terms. The time
domain solution includes si
multaneously a coupling with a
spatial finite-element boundary-element model for realistic
handling of the soil-structure
interaction considering hydrodynamic effects, geometrical
non-linearity and plasticity of
structure, and frictional influ
ences o f the seabed as flexible
half space. Simulation of the
grounding process provides the
information to time-dependent
progression o f the essential
quantities of kinematics as well
as internal forces, stresses,
structural damages caused by
soil contact and energy dissipa
tion.
0140131
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Sharma, R . ; Sha, O.P.
Naval Engineers Journal (C B
557 D), 200505, vol. 117, no. 1,
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Although in modern times,
bulbous bows have become an
integral part of commercial
ships, the hydrodynamic de
sign of bulbous bows is still dif
ficult because of costly tank
tests and patent-driven knowl
edge banks. The design of a
bulbous bow is needed even at
the preliminary design level to
predict speed and power. In
this work, a design method is
presented that combines and
extends two famous theories
i.e., Kracht (1978) and Yim
(1980) for a particular set of re
quirements within a narrow
range of parameters. The
method uses a reanalysis of an
approximate linear theory with
sheltering effect for resistance
estimation, and re-correlation
with statistical analysis via a
non-linear multivariate regres
sion analysis from existing lit.
erature and tank test results
available in the public domain.
0120310

R .V .; Stern, F.
Journal of Ship Research (CB
1359 F), 200506, vol. 49, no. 2,
pg-80, nrpg-18,ËN G
This work extends a previous
effort in unsteady Reynolds
averaged Navier-Stokes (RANS)
simulations developed by the
ship hydrodynamics group of
the Iowa Institute o f H y
draulic Research at the U ni
versity of Iowa to the capabili
ty to predict pitch and heave
motions of ships with forward
speed in regular head seas
The simulations are per
formed
with
CFDSHIPIO W A , which is a gene
ral-purpose, multiblock, high
performance parallel comput
ing RANS code. Numerical
Verification studies in space
and time demonstrate conver
gence for nearly all variables.
0150622
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Econom ics and fina ncing of
a p o rt

Steinke, R.D.
World Dredging, Mining &
Construction
(CB
1076),
200504, vol. 41, no. 4, pg-6,
nrpg-8, EN G
The volume of containerized
cargo, which accounts for twothirds of the trade at the Port of
Long Beach, was surprisingly
strong in 2003. Long Beach be
gan the year with modest expec
tations, after the departure of a
leading shipping line that had
accounted for one-quarter of
their business. Yet, despite this
enormous loss in business, the
total number of cargo containers
shipped through Long Beach in
2003 climbed to a record 4.7M
20 -ft equivalent units,
0430320
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p re d ic tio n s
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Weymouth, G.D. ; Wilson,

Grewal, G.S. ; Lee, M .M .K.
Journal of Offshore Mechanics
and
Arctic
Engineering
(001432), 200411, vol. 126, no.
4, pg-368, nrpg-8, E N G
This paper presents the find
ings of a numerical investiga
tion into the strength of mini
mum
structure
platforms
subject to a ship impact. The
study has identified important
design issues that should be ad dressed in order to improve the
survivability and continued
serviceability of minimum
structures after a ship impact.
It was found that, due to a lack
of research effort, design
guidelines governing ship im
pact on minimum structures
are lacking in comparison with
conventional jacket platforms.
In particular, requirements
governing
the
minimum
amount of plastic energy ab
sorption in minimum struc
tures are not clearly defined.
Ship impact analyses were
therefore carried out in order to
compare their structural in
tegrity with that for a j acket un

der ship collision conditions
and to evaluate the effects on
their ultimate strength. The
study not only established any
degradation
of
system
strength, but has also deter
mined the amount of plastic
energy absorption under vari
ous impact scenarios.
0630211
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fo r s tre n g th a ss e s s m e n t of
p a sse n g e r ships

Naar, H. ; Varsta, P. ; Kujala,
P.
Marine Structures: Design,
Construction & Safety (CB
7462), 200412, vol. 17, no. 8,
pg-590, nrpg-22, EN G
This paper describes a coupled
beam method, which estimates
elastic response in the longitu
dinal bending of a passenger
ship with a large multi-deck
superstructure. The method
can be applied during an early
project stage, when detailed
three-dimensional finite ele
ment modelling is not yet pos
sible. The theory is based on
the assumption that each deck
in the superstructure and also
the main hull can be consid
ered as a thin-walled beam.
These beams are coupled to
adjacent beams with springs
modelling vertical and shear
stiffness. The shear effect in
the side and deck structures is
included with options for large
openings. As a result, the
method allows for the calcula
tion of the normal stresses and
vertical deflections in the arbi
trary location of the hull girder.
Average longitudinal displace
ments of deck structures and
shear stresses in the side struc
tures can be estimated as well.
Simplified structures were
analysed in order to validate
the coupled beam method
against the three-dimensional
finite element method.
0140220;0140220
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P re d ic tio n

of

ship

b r ittle

fr a c tu re c a s u a lty ra te s by a
p ro b a b ilis tic m etho d

Sumpter, J.D .G i; Kent, J.S.
Marine Structures: Design,
Construction & Safety (CB
7462), 200412, vol. 17, no. 8,
pg-575, nrpg-15,EN G
It has been proposed that grade
A should be replaced with a
tougher steel for ship construc
tion. This recommendation is
not supported by casualty sta
tistics. Brittle fractures have
decreased from once every 10
ship years at die time of the
Liberty ships, to once every
100 ship years in the 1950s,
and now stand at around once
every 10,000 ship years. The
authors have developed a prob
abilistic fracture mechanics ap
proach indexed to the Charpy
27 Joule temperature, T27J.
This is used here to analyse the
Liberty ship failures. Compar
ison with a databank of T27J
values for grade A steel span
ning 1920 to 1995 suggests that
the Liberty ship steel was un
usually brittle. The probability
analysis shows good agreement
between predicted and ob
served fracture casualty rates
for the Liberty ships and helps
explain why brittle fractures
are now uncommon in grade A
steel ships.
0140320;0140320

Bibliotheek Technische
Universiteit Delft
(BTUD)
Kopieën van de hier vermei
de artikelen zijn uitsluitend
schriftelijk aan te vragen:
BTUD
Afdeling Aanvragen
Postbus 98
2600 M G Delft
E-mail:
request@library.tudelft.nl
Fax:015-2571795
Bij bestelling van artikelen
dient u het SWZ-nummer
van het abstract op te geven.

Verenigîngsnieuws

Verbetering spuitrendement

VN SI
Vereniging Nederlandse
Scheepsbouw Industrie

Kennisoverdracht
Schepen worden complexer
en de automatisering rukt op.
Daardoor worden scheepscomponenten en -systemen
steeds ingewikkelder. W aar
vroeger het werk meestal op
één werf plaatsvond, zijn nu
veel partners bij de bouw be
trokken. Hierdoor wordt het
steeds belangrijker dat bedrij ven op éen goede en betrouw bare manier onderling kennis
kunnen uitwisselen. Om dit
samenspel te optimaliseren
zijn Navingo, Stichting BOS,
Syntens, T U Delft en VNSI
begin dit j aar met een kennisoverdrachtproject gestart. Dit
project, KIM2 (Kennisover
dracht Ketenintegratie In de
Maritieme Maakindustrie),
moet de kennisoverdacht. flink
verbéteren.
Gedacht kan worden aan digi
tale portals en verregaande
automatisering om uitwisse
ling van informatie te bevor
deren, Het project wil niet al
leen de kennisoverdracht tus
sen bedrijven bevorderen,
maar ook die tussen scholingsinstituten en bedrijven.
KIM 2 begint met een inven
tarisatie van mogelijke belem
meringen van kennisover
dracht. en zal daarvoor ver
schillende maritieme bedrij
ven enquêteren of intervie
wen. Een volgende stap is het
organiseren van voorlich
tingsbijeenkomsten. Om in
formatie toegankelijk te hou
den, zal een website in hét ka
der van KIM 2 ontwikkeld
worden. Daarop zal onder
meer actuele informatie over
de voortgang van het project
te vinden zijn.

Scheepsreinigings-, straal- en
conserveringswerkza amhe den zijn belastend voor m i
lieu- en arbeidsomstandighe
den. Vervuiling van opper
vlaktewater, lucht en omge
ving door afvalwater, stof,
spuitnevel, oplosmiddelen en
geluid zijn wezenlijke proble
men die zich bij scheepsreiniging en - conservering voor
doen en om verbetering vra
gen. Biimen het project TSStracon zijn diverse reinigings- en verfapplicatietechnieken getoetst. De resultaten
van dit project werden on
langs gepresenteerd bij Kep
pel Verolme,
Na testen met het aanbrengen
van verf via de ‘Hot Electro
static Airmix’-methode (H EAm) bleek dat dit nagenoeg
spuitnevelvrij kan, mits in een
overdekte en windstille ruim
te. Door het opgewekte
elektrostatische effect tussen
verf en scheepshuid wordt de
verf tot de oppervlakte aange
trokken. Wanneer de verfkegel met behulp van lucht on
der druk wordt afgeschermd,
wordt spuitnevel voorkomen.
Eerste spuitproeven in de bui
tenlucht waren echter teleur
stellend: de altijd aanwezige
wind in een open dok ver
stoorde de afscherming van de
spuitkegel. Deze bevindingen
leidden tot het idee om spuiter
en pistool zodanig af te scher
men dat in een windstille om 

Ste testresultaten in een open
dok vragen om een vervolg
project, waarbij de besturing,
praktische uitvoering en aan
passing naar gevormde op
pervlakken van de afscher
ming verder uitgewerkt moe
ten worden.

formatie kunt u contact opne
men met VNSI.

Toekomst en kansen
Over de toekomst van de
Nederlandse scheepsbouwindustrie verschillen de menin
gen. Een heldere visie op de
toekomst is essentieel om in
vesteringsbeslissingen te kun
nen nemen en om assumpties
en beleid te toetsen. VNSI
voert onder de noemer ‘Dutch
LeaderSHIP 2015’ in samen
werking met bureau De Ruij
ter Management uit Amster
dam een verkenning van de
toekomst van de Nederlandse
Scheepsbouw uit.
Deze verkenning zal - zoals de
naam al aangeeft - nauw aan
sluiten bij het Europese initia
tief LeaderSHIP 2015. Gege
ven de leidende Nederlandse
concurrentiepositie ten op
zichte van andere landen zal
de verkenning het karakter
van een risicoanalyse hebben.
W a t moeten we doen en wat
moeten we vermijden om de
ze positie niet te verliezen en
liefst verder uit te bouwen?
E n hoe kunnen risico’s wor
den omgevormd tot kansen?
Om een goed beeld van de
toekomst te krijgen, zijn naast

De Vereniging Nederland
se Scheepsbouw Industrie
(VNSI) behartigt de belan
gen van de Nederlandse
maritieme maakindustrie.
Zo ondersteunt VNSI haar
leden op het gebied van
onderwijs, arbo en milieu,
techniek, statistiek, onder
zoek, ontwikkeling en sub
sidies. Daarnaast werkt
VNSI intensief samen met
organisaties die actief zijn
in de branche. Speciaal
voor ondernemingen die
niet het werfbedrijf uitoefe
nen, maar wel belangen
hebben in de scheepsbouw industrie bestaat het geas
socieerde lidmaatschap.
Lid of geassocieerd lid zijn
van VNSI heeft voordelen.
Zo heeft VNSI met een
aantal organisaties contrac
ten afgesloten die hun

spuiten zonder scherm en
Airless en H E-A m spuiten
met scherm. Het S-vormige
scherm in het overdekte dok,
met de door de ventilator op
gewekte wind langs de
scheepshuid, zorgde voor het

VNSI-leden ook M ARIN ,
T N O , Rabobank, Stichting
A&O, E Z en Stichting
Nederland Maritiem Land
geïnterviewd over hun visie
op de scheepsbouw. In mei is
een startbijeenkomst georga
niseerd en in juni/juli zijn
workshops gehouden. Op 15
september 2005 is naar aanlei
ding van deze bijeenkomsten
een strategiesessie georgani
seerd. Aan het einde van het
jaar zullen de resultaten tij
dens de najaar sledenVergade
ring van VNSI openbaar wor

‘memberbenefits’ op:
www.vnsi.nl

beste spuitrendement, De eer-

den gemaakt. Voor nadere in

geving gespoten zou kunnen
worden. Door FlowMotion,
een in luchtstroming gespeci
aliseerd bureau, werden via
computersimulaties diverse
afschermingmethoden verge
leken. Getest werden: Airless

diensten tegen gereduceer
de tarieven aanbieden.
Kijk voor meer informatie
over het lidmaatschap of
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op S cheepvaartgebied
Royal N etherlands Society
of M arine Technology

M aritie m e Ontm oetings
dag
De Maritieme Ontmoetings
dag vindt op dinsdag 1 no
vember plaats, De K N V T S
nodigt u graag uit om op deze
dag aanwezig te zijn. Door het
wegvallen van de beurs in de
R A I in Amsterdam wordt
slechts eenmaal in de twee j aar
de beurs Europort Maritime
in Ahoy ’ te Rotterdam gehou
den. Gebruikelijk is dat de
K N V T S op de Maritieme
Ontmoetingsdag prijzen uit
reikt aan afgestudeerden van
het M B O , H BO en de T U .
Een passende locatie hiervoor
wordt nog gezocht. Suggesties
zijn natuurlijk van harte wel
kom.

Lezingenprogram m a
Alvast een voorproefje van het
lezingenprogramma voor het
seizoen 2005/2006:
D e afdeling Rotterdam geeft
op 27 oktober een lezing met
als onderwerp Queen Mary II
(onder voorbehoud). Deze le
zing wordt gehouden in het
Delta Hotel te Vlaardingen.
Ook organiseert de afdeling
Rotterdam in 2006 de jaarlijk
se A L V . Momenteel is een
team van jonge bestuursleden
bezig met het zoeken naar een
locatie en een programma. Z o
dra de datum bekend is, wordt
ook dit in het verenigingsnieuws vermeld.
D e afdeling Zeeland heeft op
20 oktober W artsila Zwolle
uitgenodigd om een lezing te
geven over de laatste ontwik

kelingen. Deze lezing wordt
gegeven in Hotel Arion, \ lis
singen.
Op 26 oktober heeft de Afde
ling Amsterdam een excursie
gepland naar W artsila Zwolle.
Zij vertrekken met een bus om
13.00 uur vanaf de Aristo Z a
len nabij station Sloterdijk, Na
afloop is er een gezamenlijke
maaltijd. Daarvoor dient u
tien euro per persoon te beta
len. Afrekenen kan bij binnen
komst in de bus.
De afdeling Noord heeft op 4
oktober een lezing over het
Ecodock. Zoals gebruikelijk
wordt deze lezing in hétStadsparkpaviljoen gehouden.
Verder start de K N V T S weer
met één keer per maand H ap
py Hour. Deze wordt van
16.00 tot 17,30 uur gehouden
in de sociëteitsruimte achter
het secretariaat op de Mathenessérlaan. Hiervoor ontvan
gen de leden nog een uitnodi
ging. De leden die nog niet
eerder zijn geweest, zijn na
tuurlijk ook van harte welkom.

Prijsuitreiking
Sinds vier jaar worden op de
V M BO -scholen voor Rijn-,
kust- en binnenvaart aanmoe
digingsprijzen uitgereikt, be
staande uit een oorkonde en
een geldbedrag. De onder
wijsinstelling wijst de kandi
daat aan en de beoordeling
vindt plaats aan de hand van
de studieresultaten, met de
nadruk op de beroepsgerichte
c.q. maritiem technische vak
ken. Verder wordt in de b e
oordeling in belangrijke mate
meegenomen de mentaliteit en
functioneren van de kandidaat
in relatie tot zijn/haar te ver
wachten ontwikkeling.
D it jaar kwamen de onderstaande kandidaten voor deze
prij s in aanmerking:
• Desiree Bodbijl van het
Scheepvaart en Transport
College, Afdeling R ijn en
binnenvaart te Rotterdam
• W ijnand KorVemaker van
het Noordzee College, School
voor de Rijn-, binnen- en
kustvaart te Harlingen

•Abe Bouw van het Noordzee
College, School voor dé Rijn-,
binnen- en kustvaart te IJmuiden

Ballotage
Voorgesteid en
gepasseerd voor het
GEWOON LID
MAATSCHAP
J. Aeilkema
Project Engineer-Volharding
Shipyards Westerbroek
Julianastraat 89
9601 L L Hoogezand
Voorgesteld door
K. Beuckens
Afdeling Noord
B. Dekker
Project Engineer W tb V ol
harding Shipyards W ester
broek
D e Kluft 9
9621 C E Slochteren.
Voorgesteld door
K. Beuckens
Afdeling Noord
M . Leijger
Marine Manager - Total N e
derland Voorburg
D e Meekrap 4
4 7 6 1 X V Zevenbergen
Voorgesteld door T . Heeres
Afdeling Rotterdam
W . A . Nieuwenhuis
Engineer Surveyor

Lloyd’s

Register E M E A - Rotterdam
Kritzingerlaan 47
3707 T B Zeist
Voorgesteld door A .G . Deen
Afdeling Rotterdam
G. van der W ens
After Sales Manager Holland
J achtbouw Zaandam
Nobelstraat 34
1732 L R Lutjewinkel
Voorgesteld door
J.A . Zijlmans
Afdeling Amsterdam

Voor m eer informatie:
KN VTS
Mathenesserlaan 185
3014 H A Rotterdam
T el.: 010-2410094
F ax:010-2410095

E-mail:
secretaris.knvts@planet.nl

Maritime
Dieselmotoren
onderhouds en reparatie
apparatuur

3D-Survey

p lV Ü Q U t

Ingenieursbureau Passe-Partout B V
Postbus 263
2800 A G Gouda
Tel. 0 1 8 2 -5 3 83 60
Fax 0 1 8 2 -5 7 1 2 28
www .passe-partout .nl
Aandrijftechniek

VOITH

V oith T urbo B . V .
Koppelstraat 3
7391 AKTw ello
Postbus 201
7390 A E Twello
T e l.+ 31(0) 5712 7 9 6 00
Fax +31 (0)57127 6445
E-mail: voithnederland@voith.com
www.voith.nl
Arbeidsbemiddeling
MARITIME

. J t

M aritim e H u m an R esources B V
Soerweg31
3088 G R Rotterdam
T e l: 010 487 67 80
Fax 010 487 6799
www.mhr-r.com
secretariaat@mhr-r.com

Plaats o f zoek vacatures op
www.maritiemevacaturebank.nl
Dé website waar vraag naar en aanbod
van mensen in de maritieme bedrijfstak
elkaar kunnen vinden
www .maritiemevacaturebank.nl
info@maritiemevacaturebank.nl
Asset Management

T raduco
A
Asset Management
T rad u co Asset M anagem ent
Hectorlaan 1
1702 C L Heerhugowaard
T e l: 072-572 65 25
Fax 072-572 03 50
E-mail: info@traduco.nl
www.traduco.nl

HDM
D E H A A S D IE S E L M O T O R E N BV

D e H aas D ieselm otoren B V H .D .M .
Govert van Wijnkade 3
3144 E D Maassluis
Tel.:010-5912611
Fax 010-5929155
E-mail: info@dehaasdiesel.nl
www .dehaasdiesel.nl
Dieselmotoren
verkoop en reparatie

Cummins
Diesel Sales + Service b /

Cum m ins D iesel Sales + Service B V
Galvanistraat 35
3316 G H Dordrecht
T el.:078-61812 00
Fax 078-617 65 79
E-mail: info@cummins.nl
www .cummins. nl
DP werkschepen en
FPSO

Constructiepakketten

m

ISM- Systemen,
-trainingen en manuals
T o p (T raining Organisatie
Personeel) B V
Biezen 118
2771C N Boskoop
Tel. 0172- 23 60 70
Fax 0 1 7 2 -4 6 28 38
E-mail: info@top-advies.nl
www.top-advies.nl

X antic B en elu x (F orm er Station 12 &
Spectec)
SchenkkadelOO
2 595 A S Den Haag
Tel. 0 7 0 -3 4 3 33 50
Fax 0 7 0 -3 4 3 33 50
E-mail: info.nl@xantic.net
Maritiem Projectbureau

LO W LAND

Krukas-, drijfstang-,
motorbl okrepara tie

IN T E R N A T IO N A L

M ark van Schaick M arin e Services
Nieuwe Waterwegstraat 7
3115 HE Schiedam
Tel. +31(0)10409 0599
Fax +31(0)10409 0590
E-mail: info@markvanschaick.nl
www .markvanschaick.nl

Low land International B .V .
Postbus 3036
2130 KA Hoofddorp
Tel. 0 2 3 -5 5 7 01 01
Fax 0 2 3 -5 6 3 79 44
E-mail: info@lowland.com
www.lowland.com
Maritieme
Dienstverlening

nwtlrwconsultants

B os M aritim e Consultants B V
Irisstraat 23
2015 AS Haarlem
Tel. 023-5344048
Fax 023-5344051
E-mail:
rob@bos- maritime- consultants.com
www.bos- maritime- consultants .com

Radarstraat 13-15
2 52 5 KC Den Haag
Tel. 070-388 93 45
Fax. 070-388 54 00
E-mail: info@vanzetten.com
www .vanzetten.com
Lastoevoegmaterialen

©

Elektrotechnische
installaties en systemen

B

Miller.
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B akker SliedrechtEIectro Industrie
B .V .
Leeghwaterstraat £»5-59
0364 A E Sliedrecïit
Tel. 0184 - 4366-33'
Fax 0134-43 66 38
www.bakkersliedrecht.com

H u bel M arin e B V
Vlierbaan 40
2908 L R Capelle a/d IJssel
Tel. 0 1 0 -4 5 8 73 38
Fax 0 1 0 -4 5 8 76 62
E-mail: erik@hubelmarine.com
Takm arin e B .V .
Govert van Wijnkade 37
3144 E G Maassluis
Tel. 0 10-5 9 2 19 66
Fax 010 - 592 77 72
E-mail: company@takmarine.nl

FTW

W elding Products B V
Edisonstraat 10
3261 LD Oud-Beijerland
Tel. 0186-6414 44
Fax 0186-64 08 80
E-mail: info@itw-welding.nl
www.itw-welding.com

Q-Shipping B V
Oever 7
3161 G R R hoon
info@q -shipping .nl
www.q-shipping.nl

Leidingwerk engineering
Elektrotechnische
installaties en nautische
apparatuur

Maritieme elektronica

T ïm a m w » n

&

Engineering B V

Ipfülew
Alewijnse M arin e B V
Energieweg 46c
6541C X Nij megen
Postbus 6973
6503 G L Nijmegen
Tel. 0 2 4 -3 7 1 6311
Fax 024 - 371 6310
E-mail: am@alewijnse.nl
Website: www.alewijnse.nl

M etalix B . V.

Hefkolom/Sectiebouw

2960 A A Kinderdijk
Tel.:078-.6910627
Fax 078-691453.0
E-mail: info@metalix.nl
www.metalix.nl

Coops en N ieborg B V
Postbus 226
9600 A E Hoogezand
Tel. 0 5 9 8 -3 9 55 00
Fax 0598 -39 24 27
E-mail: info@coops-nieborg.nl

Postbus 4

Management Solutions

Il H D I

Audiovisuele Produkties
W estholland V ideo / G roep W H V G
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 0 3 8 -4 2 3 95 83
Fax 0 3 8 -4 2 3 89 98
Producent van trainings-, voorlichtingsen bedrijfsfilms

M ulti Engineering N .V .
Kapelanielaan 13d
9140 Temse(B)
Tel. 00 3 2 -3 -7 1 0 5 8 1 0
Fax 00 3 2 -3 -7 1 0 5811
E-mail: info@multi.be

Search

STI
de Hoefsmid 1
1851 PZHeiloo
Tel. 072- 533 6687
Fax 072- 533 8312
E- mail: info@sti -engineering.nl
www.sti-engineering.nl

Radio Holland
ÏOOO
R adio H olland Netherlands B .V .
Eekhoutstraat 2,3087 A B Rotterdam,
havennummer 2121
Postbus 5068,3008 A B Rotterdam
Telefoon:
+31 (0)10 4283344
Fax:
+31 (0)104281498
website:
www.radioholland.nl
email:
info@radioholland.nl

Loodswezen

Lae-d-i n-a ■i f>
Nederlandse Loodsencorporatie
Seattleweg 7,3195 N D Pemis-Rotterdam
Havennummer 2801, Gebouw 3
Postbus 830 - 3000 A V Rotterdam
tel.:+31 (0)10 400 05 00
fax:+31 (0)10411 55 88
e-mail: info@loodswezen.nl
www .loodswezen.nl

Maritieme
T oeleveranciers

Nicoverken M arin e Services B V
Regoutstraat 1
3125 BH Schiedam
Tel. 0 1 0 -2 3 8 09 99
Fax 010 - 238 09 88
Email: marine@nicoverken.nl

Maritime

Search
Scheepsbouwkundig
ingenieursbureau

Maritieme Training

a lls h ip

Nova Contract Opleiding &
Training

Allship Marine Projects

Kanaalstraat 7
1975 BA IJmuiden
Tel. 0255-54 72 00
E-mail: ncot.maritiem@novacollege.nl
www.ncot.nl

Bobeldijk35
1647 C E Berkhout
Tel. 0 2 2 9 -5 5 1 2 0 5 / 5 5 1 3 06
Fax0229 - 551292
E-mail: info@allship.nl
www.allship.nl

B N u tc c

Schroefasafdichtingen

Maprom Engineering BV
Maxwellstraat 22
3316 G P Dordrecht
Tel. 0 7 8 -6 1 8 08 77
Fax 078 -6 1 8 30 34
E-mail: info@maprom.nl
Internet: www.maprom.nl

Coops en Nieborg BV

BéerwéglOl
3199 LM Maasvlakte
Tel. 0181 - 1 * 3 3 9 4
Fax 0181 - 36 29 81
E-mail: info@nutec.nl

Postbus 226
9600 A E Hoogezand
Tel. 0 5 9 8 -3 9 55 00
Fax 0598 - 39 24 27
E-mail: coops-nieborg@coops-nieborg.nl

9200 AA Drachten
De Steven 53
9206 A X Drachten
T e l.+31 (0)512 591 000
E-mail: info@rodenstaal.nl
www .rodenstaal.nl

Bos Maritime Consultants BV
Irisstraat 23
2015 AS Haarlem
Tel. 023-5344048
Fax 023-5344051
E-mail:
rob@bos- maritime- consultants.com
www.bos- maritime- consultants .com

Vertaal bureau’s

Brugwachter 13,3034 K D Rotterdam
Tel. 010 - 4114614, Fax 010 - 41410 04
E-mail: info@tbu.nl

Scheeps- en RegelT echnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans

Staal-IJzer Gieterij

CRI I ord
Allard-Europe NV
Veedijk 51
B-2300 Turnhout
E-mail: info@allard-europe.com
www .allard-europe.com
CS3WTK aan de wal
[mm

IÉ

I U fl# T I ¥

Innotiv Co-Making

Naval Architects
Consulting Engineers

Hubei Marine BV
Vlierbaan 40
2908 L R Capelle a/d IJssel
Tel. 0 1 0 -4 5 8 73 38
FaxOlO-4 5 8 76 62
E-mail: hubel-marine@wxs.nl

Groenendijk & Soetermeer
Groothandelsgebouw E-7
Postbus 29156
3001 G D Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 1 3 08 52
FaxOlO -4 1 3 08 51
E-mail: info@groensoet.nl

Scheepsreparatie

Munsterstraat 20a
7418 E V Deventer
Postbus 72,7400 A B Deventer
Tel. 0570-50 21 70
Fax 0570-50 21 71
www.innotiv.nl
Uitlijnen en funderen

BNutcc

Nicoverken Holland b.v.

Nutec Rotterdam B.V.

Regoutstraat 1
3125 BH Schiedam
Tel. 0 1 0 -2 3 8 09 99
FaxOlO-2 3 8 09 88
Email: shiprepair@nicoverken.nl

Beerweg 101
3199 LM Maasvlakte
Tel. 0181 -3 6 2394
Fax 0181 - 36 29 81
E-mail: info@nutec.nl

Veiligheid
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cSchip en W e rf de Zee* is het orgaan van de
Stichting ‘Schip en W e rf de Zee’ waarin participeren: de
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op
Scheepvaartgebied K N V T S, de Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Reders K VN R, het Maritiem Research Instituut

55Nutec

Weena Zuid 170
3012 N C Rotterdam
Tel. 0 10-201 84 47
Fax 0 1 0 -4 0 4 55 88
Waardevolle adressen

Holland Marine Equipment, Vereni
ging van maritieme toeleveranciers
Hulstkampgebouw, Maaskade 119
Postbus 24074
3007 D B Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 4 4 43 33
Fax 0 1 0 -2 1 3 07 00
E-mail info@hme.nl, www.hme.nl

Koninginnegracht 60
2514 A E Den Haag
Tel. 0 70-3 9 2 52 50
Fax 070 -3 9 2 37 35
Werktuigkundige
Probleemanalyse
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PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR
APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE

ISO 3001

D
utchCounciltor

Postbus 3036, 2130 KA Hoofddorp
Tel: 023-5570101, Fax: 023-5637944
www.lowland.com,info@lowland.com

LOWLAND
MARINE & OFFSHORE

Senior Projectmanager Engineering m /v
Ju m b o sh ip is de zw are la d in g tra n s p o rte u r vari R otterdam . Als
beheerder van een v lo o t m e t 12 schepen die speciaal voor zware
la d in g tra n s p o rt zijn o n tw o rp e n co m b ine ren w ij al 30 ja a r e rvaring
m e t je u g d ig e n th o u s ia s m e vo or h e t laden en vervoeren van zw are
p ro je c tla d in g . Op h e t h o o fd k a n to o r in R otterdam w o rd e n al onze
projecten voorbereid op de a fd e lin g E ngineering. H et is voor deze
a fd e lin g d a t w ij m o m e n te e l een vaca ture hebben vo o r de fu n c tie van
Senior p ro je c tm a n a g e r E ngineering.

Functie inhoud: U itw e rk e n van hijs- supp ort-, zeevast- en stu w p la n n e n bij de v o o rb e re id in g van la a d /lo s 
operaties voo r zw are ze etra n sp o rte n. H et m aken van Feasibility studies alsm ede van s ta b ilite its - en
ste rkte be re ke nin g en . O n de rsteu n e n van het produceren vari o ffe rte s. P ro je ctbeg eleiding zow el op kan
to o r als ook aan boord van onze schepen. A dviseur voor de enigineers W e rkt n a u w sam en m e t de la dinginspecteurs, scheepspersoneel en klan ten geduren de de u itv o e rin g van een project.
Uw profiel: HTS o f TU scheepsb ouw kunde o f g e lijk w a a rd ig e o p le id in g . M in im a a l 10 ja a r relevante w e rk 
ervaring. Goede kennis van de engelse ta a l in w o o rd en g e sch rift. Kennis en e rva rin g m e t Autocad, FÉM
c o m p u te r p ro gram m a's. Goede Kennis van M o tio n s response van schepen. Goed kunnen w erken in een
Team. Bereid zijn te reizen. M eer in fo rm a tie ku n t u vinden op w w w .ju m b o s h ip .n l

Contactpersoon: G.A. N ederpelvan V o lle n h o ve n stra a t 3, 3016 BE R otterdam , N etherland s
Telefoonnummer: 010-4134630 Fax: 010-4334624

Credibility
Flexibility
Vessel integrity
Maintenance
Reputation
Risk m anagem ent

Safety matters
Regulations
Crew welfare
Efficiency
Pollution
Cost reduction

Life at sea is a turbulent business. There is much to watch out for - such as
crew welfare, pollution and vessel integrity. But when it comes to classification,
we're looking to the future, Investing in research, improved services and quality
training because we are committed to your safety matters.

LIFE MATTERS
www.lr.org
Services are provided by members o f th e Lloyd's Register Group. Lloyd's Register is an exem pt charity under th e UK Charities Act 1993.

