
snip en w erf
TIJDSCHRIFT VOOR MARITIEME TECHIMIEK

51ste jaargang, 29 juni 1984, nummer 13

Here's the simple solution.

Veel te veel schepen werken met slecht 
afgestelde zware brandstofolie-separato- 
ren en veroorzaken daardoor onnodige pro
blemen voor de bemanning en schade aan 
kostbare motoren. Voor de werktuigkun
dige betekent dit vaak het ene alarm na het 
andere. Nu echter, bestaat er een eenvoudi
ge oplossing van Alfa-Laval, waarmee een 
slecht aangepaste separator voorgoed tot 
het verleden behoort. Het is een uniek 
separatiesysteem ’Alcap’ genaamd. De Al- 
cap heeft geen soortelijk gewichtringen.

Deze zijn vervangen door een enkele ’flow 
control’ ring (boven afgebeeld) welke nooit 
hoeft te worden vervangen. Toegepaste 
elektronica, in de vorm van een micropro
cessor en een uiterst accurate ’water trans
ducer’, zorgen ervoor dat de Alcap separa
tor continu een optimale reiniging hand
haaft. Deze technische doorbraak betekent 
dat voor het eerst zware brandstoffen met 
een dichtheid van maximaal 1010 kg/m3 bij

15°C efficiënt kunnen worden gereinigd. 
U kunt hiervan dus profiteren door een 
goedkopere, zwaardere brandstof te bun
keren met minder door brandstof veroor
zaakte problemen en besparingen op kost
bare manuren. Minder slijtage aan de mo
tor kan het aantal op voorraad benodigde 
reservedelen verminderen, zodat het hier
voor benodigde kapitaal kan worden geher
investeerd in plaats van renteloos aan boord 
van een schip te liggen. Bovendien, door
dat Alcap een geheel geautomatiseerd pro
ces is, is toezicht volledig overbodig, en 
behoeven goed opgeleide bemanningsle
den geen tijd meer te verspillen met het 
maken van aanpassingen voor de dicht
heid, viscositeit en andere factoren van de 
zware brandstofolie. Door de veranderen
de kwaliteit van brandstofolie is Alcap niet 
alleen voor nieuwe schepen van vitaal be
lang, ook op bestaande schepen is vervan
ging door Alcap het overwegen meer dan 
waard.
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Pleidooi voor onverkorte handhaving van 
overheidssteun voor de scheepsbouw

Het is even opmerkelijk als verheugend dat 
de Export-Financierings-Maatschappij in 
het krijt is getreden voor een onverkorte 
handhaving van de overheidssteun voor de 
Nederlandse scheepsbouwindustrie. Zij is 
er daarbij van uitgegaan dat, ook al zijn er 
signalen die op een verbetering van de 
economische omstandigheden zouden 
kunnen duiden -  let op hoe voorzichtig dit 
gesteld wordt! -  de positie van de scheeps
bouwindustrie in Nederland onveranderlijk 
slecht blijft.
De EFM zegt in de loop van haar bestaan 
een lange reeks van in Nederland voor 
buitenlandse opdrachtgevers vervaardig
de kapitaalgoederen te hebben gefinan
cierd. Schepen hadden en hebben daarin 
een belangrijk aandeel. Vandaar dat de 
bank de ontwikkelingen in de scheeps
bouwindustrie steeds met bijzondere aan
dacht volgt.
Sinds het topjaar 1959, toen ons land op de 
ranglijst van scheepsbouwnaties als 7de 
was geclassificeerd, is er van een gestage 
achteruitgang sprake geweest, zodat Ne
derland thans met de 21ste plaats genoe
gen moet nemen. Niet alleen de werven 
worden hierdoor getroffen, maar vanwege 
het uitstralingseffect evenzeer talloze toe
leveringsbedrijven, die mede het beeld van 
de Nederlandse scheepsbouwindustrie 
bepalen.
Er is nog een consequentie, waar de EFM 
sterk de nadruk op legt: deze negatieve 
ontwikkeling tast kennis en vaardigheid 
aan en als gevolg daarvan wordt het con
currentievermogen m.b.t. het buitenland 
ondermijnd. Mede als gevolg daarvan weer 
neemt het aantal opdrachten af, waardoor 
de werkgelegenheid nog verder onder druk 
komt te staan, en daarmee is dan de vicieu
ze cirkel gesloten.
Zou deze kunnen worden doorbroken? Zijn 
er na zoveel jaren herstructureren en over
heidssteun nog maatregelen te nemen die 
de reeds zozeer afgeslankte scheeps
bouwindustrie overeind kunnen houden? 
En is het lot van deze industrie tenslotte niet 
volledig afhankelijk van de ontwikkelingen 
op de zeevrachtenmarkt? Dit zijn de drie

grole vragen die de EFM in haar verslag 
steil en waarop zij ook antwoord heeft. Als 
dit al zo is -  zoals in de vragen gesugge
reerd -  dan zijn er toch twee uiterst belang
rijke punten waarop de aandacht zich in 
bijzondere mate zal moeten concentreren, 
aldus de bank.
In de eerste plaats ligt er het glasharde feit 
dat, gezien de zeer lage nieuwbouwprij- 
zen, er praktisch gesproken géén marge 
meer bestaat voor onderlinge concurrentie 
tussen de hier te lande gevestigde werven 
bij het uitbrengen van offertes aan buiten
landse opdrachtgevers. Samenwerking 
zal daarom voorop moeten staan om al
thans nog iets te kunnen bereiken. Dit is 
noodzakelijk om de concurrentie van lan
den buiten Europa het hoofd te kunnen 
bieden. Deze samenwerking zal kunnen 
variëren van een samenwerking ad hoe tot 
een wijdere strekking, zo meent de Bankdi- 
rectie. Dit punt is niet gloednieuw, maar het 
is wél zeer actueel.
In de tweede plaats constaleert de EFM dat 
de overheid zich reeds gedurende vele 
jaren tot steun aan de scheepsbouwindus
trie gecommitteerd heeft. Veeleer dan de
ze thans te beëindigen zou zij er op moeten 
toezien, dat de door haar geïntroduceerde 
faciliteiten niet achter raken bij die, waarop 
de buitenlandse concurrenten een beroep
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kunnen doen. Juist door deze faciliteiten 
wordt aan de scheepsbouwindustrie een 
onmisbare ruggesteun verschaft en wordt 
een verdere afbouw van de scheepsbouw
industrie tegengegaan. Dit is in overeen
stemming met het door de EG ingenomen 
standpunt, dat een scheepsbouwindustrie 
van bevredigende omvang voor de EG 
werkelijk van essentieel belang is en, naar 
aangenomen mag worden, niet onder het 
huidige niveau mag komen.
De EFM-directie is van mening, dat de in 
eigen kring ontwikkelde en te ontwikkelen 
activiteit op het terrein van de samenwer
king kan leiden tot een verbetering van het 
kostenniveau. Gecombineerd met het ex
portbevorderend beleid dat de overheid 
voert, zal deze verbetering de concurren
tiepositie bij het verwerven van buitenland
se opdrachten kunnen verstevigen.
Zoals bekend is de als afzetsteun bedoelde 
generieke steun in 1980 in de plaats geko
men van het systeem van verliesparticipa- 
ties, onder meer omdat de werven niet 
langer in staat waren zélf een deel van het 
verlies te dragen. Bij de introductie van de 
onderhavige sectorsteunmaatregel stond 
de overheid voor ogen, dat deze binnen 
afzienbare tijd zou worden afgebouwd. Het 
ligt echter thans in de lijn der verwachtingen 
dat de huidige afzetmoeilijkheden in de 
scheepsbouw het tempo van afbouw zullen 
vertragen, al is er een zeker gevaar van 
permanentie aanwezig.
Naast de generieke steun staat ook de 
rente-overbruggingsregeling de werven 
ten dienste. Hoewel de huidige marktrente 
een verlaging te zien heeft gegeven, wordt 
met de rentesubsidie niet steeds de mini- 
mumrente van 9 pet bereikt, zoals deze in 
de 'Understanding on export credits for 
ships' wordt aangewezen. De EFM wijst in 
dit verband op het feit, dat dit minimum 
rentepercentage elders wèl steeds wordt 
aangeboden. Zo worden in Noorwegen 
door de instellingen, die zich met scheeps- 
bouwfinanciering bezighouden, financie
ringen op basis van de OECD-Understan- 
ding aangeboden. Dit houdt onder meer in, 
dat voor ólle afnemerlanden uniform een 
rente van 8 pet geldt. Deze lage rente kan 

'door de betrokken financiers worden bere
kend, omdat de Noorse regering hen daar
toe in de gelegenheid stelt.
Een dergelijk systeem, zoals dit in Noorwe
gen wordt toegepast, is in Nederland onbe
kend. De EFM-directie is van mening, dat 
het uit een oogpunt van concurrentie zinvol 
zou zijn, indien dit automatisme, al was het 
ook maar tijdelijk, ook in Nederland zou 
worden geïntroduceerd. Op deze wijze zou 
althansop hetterrein van definanciering de 
buitenlandse concurrentie kunnen worden 
opgevangen.
Het is bekend dat McKinsey & Co op ver
zoek van de minister van Economische 
zaken een onderzoek uitvoert naar de Ne
derlandse nieuwbouw van zeeschepen. 
Dit onderzoek is gericht op het verzamelen

van een aantal kerngegevens per afzon
derlijke werf, zodat er duidelijkheid komt 
omtrent de positie die de betrokken werf 
binnen de sector inneemt. Dit onderzoek 
bevindt zich in een vergevorderd stadium 
en zal binnen afzienbare tijd worden afge
rond. De resultaten zullen de minister aan
knopingspunten moeten geven om zich te 
kunnen oriënteren omtrent het in de ko
mende jaren te voeren beleid t.a.v. de 
scheepsnieuwbouw.
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de 
minister laten weten dat, ofschoon hij er 
zich van bewust is dat -  gezien de huidige 
situatie in de nieuwbouw -  op korte termijn 
besluiten genomen zullen moeten worden, 
het zich toch laat aanzien dat door de com
plexiteit van de problematiek de besluitvor
ming omtrent het te voeren beleid enige tijd 
zal vergen, zodat hij besloten heeft tot het 
treffen van een interim-maatregel t.b.v. de 
nieuwbouw van zeeschepen.
De steun die aan de betrokken werven voor 
1984 in het kader van de regeling Generie
ke Steun Zeescheepsnieuwbouw (GSZ) in 
het vooruitzicht was gesteld, zal worden 
verhoogd tot het niveau dat voor 1982 heeft 
gegolden en dit met terugwerkende kracht 
tot 1 jan. 1984. Zij is niet van toepassing op 
Van der Giessen-De Noord en IHC, omdat 
deze in het kader van de generieke steun
regeling volgens de minister over voldoen
de middelen beschikken. Voor de uitvoe
ring van de interimmaatregel is ƒ  32 mil
joen benodigd. Hiermee wordt een bijdrage 
geleverd in het opbouwen van een order
portefeuille om de periode tot afronding van 
de besluitvorming aangaande het nieuw te 
vormen beleid te kunnen overbruggen.
De minister meent dat deze maatregel niet 
in strijd is met het beleid dat op Europees 
niveau t.a,v. de scheepsbouw wordt ge
voerd. Immers, de Europese Commissie 
heeft, gezien de bestaande situatie, voor
gesteld de 5e richtlijn met twee jaar te 
verlengen en het beginsel van degressivi- 
teit van de steunverlening voor die periode 
uit te stellen. Voor werven die voor toepas
sing van de interim-regeling in aanmerking 
komen betekent zij ongetwijfeld een ver
lichting. De minister legt er de nadruk op, 
dat deze regeling volstrekt los moet worden 
gezien van het voor de komende jaren te 
voeren beleid. Aan het nemen van de maat
regel mogen daarom géén verwachtingen 
worden ontleend en mag ook geen prece
dentwerking worden toegekend. Dat de mi
nister deze slag om de arm houdt is een 
begrijpelijke zaak. Belangrijkste vraag is 
echter of uiteindelijk toch zal worden beslo
ten de steun voor de nieuwbouw, zoals 
door de EFM bepleit, onverkort te zullen 
handhaven. Het McKinsey-rapport zal on
getwijfeld tot de meningsvorming daarover 
moeten bijdragen.
De Nederlandse Scheepshypotheekbank 
in Rotterdam legt er in haar jaarverslag 
eveneens de nadruk op, dat de aan de 
werven door de overheid gegeven generie

ke steun in veel gevallen de prijsverschillen 
met vooral Korea niet kon overbruggen. 
Het feit dat het de Nederlandse scheeps
bouwindustrie, in tegenstelling tot die in 
andere landen, ondanks de rente-over- 
brugging, nooit op het OECD toelaatbare 
renteniveau van 8 pet leningen kan aanbie
den noch US dollar leningen tegen een 
lage, vaste rente kan offreren, blijft een 
grote handicap. De voor de Nederlandse 
reders beschikbare WIR- en investerings- 
premies gaven de werven tenminste nog 
enig werk. Deze orders betroffen groten
deels gespecialiseerde schepen en voorts 
een aantal schepen voor de kleine han
delsvaart.
Overigens heeft de scheepshypotheek
bank in het afgelopen jaar niet slecht ge
boerd. De leningenportefeuille nam toe 
met ƒ  187 miljoen of met nagenoeg 16 pet. 
Ofschoon deze stijging mede werd veroor
zaakt doordat de verplichte aflossingen in 
een groot aantal gevallen niet of niet geheel 
konden worden voldaan, was ertoch om dit 
resultaat te bereiken een leningproduktie 
nodig van ƒ  490 miljoen. Ultimo 1983 had 
de leningportefeuille een omvang van zo’n 
ƒ  1370 miljoen, waarvan ruim 69 pet uit
stond op de bouw van zeeschepen en ruim 
26 pet op die van Rijn- en binnenvaartsche
pen; het restant komt voor rekening van 
visserijschepen en aannemersmaterieel. 
Het grootste bedrag aan geld was eind
1983 uitgeleend voor de bouw v a n  sche
pen van 1500 tot 3000 dwt, namelijk 16,5 
pet van het totaalbedrag aan uitstaande 
leningen, en 13,60 pet op de bouw van 
schepen groter dan 3000 dwt.
Ofschoon de bank één van de moeilijkste 
perioden van haar bijna 85-jarig bestaan 
beleeft, is zij van mening dat het dieptepunt 
van malaise is gepasseerd. Zij verwacht 
dan ook dat de vraag naar schepen en 
derhalve ook scheepsfinancieringen zal 
gaan toenemen, waardoor een verdere 
groei van de leningportefeuille mogelijk 
wordt. Het bedrag aan reeds toegezegde in
1984 nog te sluiten leningen was aan het 
begin van het jaar ƒ  150 miljoen tegen 
ƒ  250 miljoen begin 1983. Deze daling is 
het gevolg van een wat terughoudende 
opstelling bij de behandeling van aanvra
gen, gezien de scheepvaartsituatie in 
1983. Overigens blijkt de bank van mening, 
dat er voor reders in het algemeen geen 
aanleiding is om tot nieuwbouw van enige 
omvang over te gaan, en vooral voor de 
Westeuropese werven zal het daarom dan 
ook in 1984 weer uiterst moeilijk zijn orders 
te bemachtigen.
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ELEPHANT
AIS HET OM LIEREN GAAT

Handlieren
Robuuste konstruktie, dus lange levensduur. En als extra 
is een automatisch werkende terugloopbeveiliging te 
verkrijgen, waardoor terugslag van de slinger uitgesloten is.

Nederlandse Industrie- en 
Bouwmachine Maatschappij b.v. 
Deventerweg 9,2803 MA Gouda 
Tel. 01820-30033, Telex 28520 

Vestigingen: Sittard, tel. 04490-10566, telex 36134 
Heerenveen, tel. 05130-22789, telex 46477 
Hoogeveen, tel. 05280-66644

Lieren
Verkrijgbaar zijn hydraulische hijslieren, tot en met een 
kapaciteit van 100 ton, en elektrische lieren met diverse 
aandrijvingen. Ook leverbaar verhaallieren in diverse 
uitvoeringen met verschillende kapaciteiten.

N.I.B.M. ook voor Airm an compressoren en minigraafmachlnes 
Bergeaud steenbrekers en recycling-installaties Elephant bouwliften, 
lieren en pompen. Mack trucks. Nissha hydraulisch aangedreven rups
kranen en generatoren Potain bouw- en werfkranen Sam bron 
dumpers. ruwterrein vorkheftrucks en verreikers Toyota vorkheftrucks, 
reachtrucks en schrankladers



DE PUPEN ZIJN ALVAN TE VOREN 
GEGALVANISEERD OFGEZUURD.

En natuurlijk gecontroleerd.

Kijk, dat is nu het grote voordeel van specialisatie. Seton legt zich enkel 
en alleen toe op het vervaardigen van pijpleidingen. Daartoe is de fabriek 
uitgerust met de meest moderne machines. Bediend door ervaren en ge
schoold personeel.

Het resultaat is dat de pijpen van Seton al volledig afgelast naar het werk 
gaan. En daardoor kunnen we ze ook meteen de juiste oppervlaktebehan
deling meegeven. Dat scheelt een hoop heen-en-weer gesjouw. Dat scheelt 
een hoop gedoe. Dus tijd, en - niet onbelangrijk voor u - flink in de kosten.

Seton kan dat doen, omdat we beschikken over medewerkers met zeer 
grote know-how. Om de pijpen tot op een fraktie nauwkeurig te meten.
Om ze met diezelfde nauwgezetheid 
te maken.
Eigenlijk is dan die na-fabrikage- 
controle - hoe klein de pijp ook - 
overbodig. Toch doen we het.

SETON
PIJPLEIDINGEN
Informatie en offertes:

Want wat waard is gedaan te worden, Ketelweg 30,3356 LE Papendrecht.
is waard goed gedaan te worden. Telefoon (078) 152011.
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MARTIN-DECKER
Industriepark 27b, P.O.Box 89
2420 AB Nieuwkoop, The Netherlands
Phone: (01725) 9217, Telex: 844-39530 Móeck nl

ELECTRONIC CRANE LOAD MOMENT INDICATORS

• •

' Solid-state power supply can run o ff a variety o f voltages 
— 11 -13V DC (a 6A 22-26V (a 3A; 85- 130V AC, 50/60 
Hz (if 1A- 170-270V AC, 5 0 M  Hz «r  1A.

Now the mobile or pedestal crane operator can get all the 
Information needed for most efficient crane operation. Mar- 
tin-Decker s CLM System uses rugged, reliable, boom- 
mounted sensors and accurate, advanced electronics to 
acquire, compute and display hook load, percent of rated 
load, boom angle and hook radius. A continuously operating 
micro-computer calculates these many factors and quickly 
shows them to the operator with no guesswork. Analog 
and/or fast-reading digital meters combine with warning 
lights and audible alarms to call attention when approaching 
crane's rated load.

•  Analog and fast-reading digital meters, plus a series of 
warning lights and audible alarms, call attention when 
crane's rated load is approached and exceeded.

•  Simple to operate. Operator selects appropnate program 
with a thumbwheel switch. System automatically ac
quires, computes and displays data. Operator s hands 
never leave crane controls to use system or adjust it. Standard unit measures up to 999. OOO lbs. Scaling in tons 

or metric weights also available

MOORING AND POSITIONING INSTRUMENTATION

DYNA-LINE TENSIOMETER, SERIES UD
•  Measures and monitors tension in moving or static wirelines.
•  Ideal for monitoring anchor tension in mooring and positioning applications.

•  Easily attachable to a wireline or built into wireline machinery.
•  Applicable for all offshore construction projects to monitor tension on lifting cables and/or 

piling strength.

•  Can be used in various tug related functions, i.e., engine thrust tests, structural wharf tests, 
towing cable tension and ship docking lines.

•  Can be equipped with recorder to provide permanent records.



Turbocharger Developments*

The BBC Turbocharger Range

In 1978 Brown Boveri launched the new VTR.,4 turbochargers. 
The designation VTR..4 symbolizes a maximum pressure ratio of 
4:1 forthe turbocharger in one stage at continuous load which was 
in line at that time with the rapidly increasing mean effective 
pressure of the engine. The aims of these turbochargers were not 
only to reach such a high pressure ratio but also to offer an 
appropiately wide, efficient characteristic by means of backwards 
bent compressor blades and total efficiencies around 65% for an 
average turbocharger size. These turbochargers were very 
successful. For new two-stroke engine types, such as MAN/B&W- 
LMC and Sulzer-RTA engines, these turbochargers are normally 
standard. Over 1,200 have been supplied since then, mainly for 
large two-stroke engines. The production of series.. 4 turbochar
gers is now rapidly increasing for four-stroke engines too.
The aim of Brown Boveri is not limited to supplying turbochargers 
which fulfil the requirements of the diesel engines in terms of 
pressure ratios and efficiencies, but to offer optimum solutions for 
the various engines and engine applications. This also means 
economical solutions, which affect not only the first cost but also 
quality, easy servicing and availability. There are about 130 engine 
builders worldwide who continously procure BBC-designed tur
bochargers. Their range extends from 200 kW up to the highest 
outputs of diesel engines. The various turbocharger series from 
Brown Boveri are shown in Fig. 1.

The main features
The main feature of the VTR design is the position of the bearings, 
at the end of the shaft. This feature permits use to be made of 
antifriction bearings and lubrication of them by means of a built-in 
lubricating oil system. This unique design does not need external 
oil pipes, oil filters, emergency oil tanks, etc. Problems during

* * On the 12th of April '84 Brown Boveri & Co. Ltd organized a pressconfer- 
ence in Baden Switzerland, where 4 lectures were presented by BBC 
experts on the development of the VTR...4 turbochargers, followed by 
demonstrations on the test facilities in the BBC workshops.

service due to failure of this external lubricating oil system are 
avoided. Equally important are the low losses in the bearings, 
compared with plain bearings (Fig. 2).
The difference in losses between plain bearings and antifriction 
bearings is especially important at low load. The consequence of

Fig. 1. The BBC Turbocharger Flange
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Na: Engine outpout per turbocharger, two-stroke
Nb: Engine outpout per turbocharger, four-stroke
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Fig. 2. Losses in Bearings

a =  Roller Bearings 
b =  Sleeve Bearings outside 
c =  Sleeve Bearings inside

Replacement of bearings:
Easy access -  no disconnection of pipes -  no removing 
or dismantling of rotor

/ Di
m

Complete overhaul:
No disconnection of pipes-rotor can be removed as a unit

Fig. 3. Maintenance Work on BBC Turbocharger VTR 354-714

antifriction bearings is a high turbocharger efficiency, especially at 
part load, For two-stroke engines this means shifting the switch-on 
point of the auxiliary blower to approximately 10% lower load 
compared with turbochargers with plain bearings, eg. from 45% to 
35% load.
Another advantage of this concept is the easy maintenance. It is 
especially important for large turbochargers which normally are 
not removed from the engine for maintenance work. To check or 
change the antifriction bearings it is only necessary to remove the 
bearing cover on either side of the turbocharger. There is no need 
at all to remove casings or even a blower wheel from the shaft (Fig. 
3). Even the rotor may be withdrawn without removing a casing 
from the turbocharger. This means that it is not necessary to touch 
the pipe connections between the engine and the turbocharger. 
The gas casings of the original VTR design were water-cooled. 
However, for the larger VTR..4 series turbochargers BBC de
veloped an alternative with uncooled gas-inlet and gas-outlet 
casings. This means that the gas channels in these two casings are 
not cooled and the energy in the exhaust-gas leaving the tur
bocharger may be used in a heat recovery boiler as shown in the 
example of a two-stroke engine, operating with a charging air 
pressure ratio of 3.5 and an exhaust-gas temperature before the 
turbocharger of 400°C:

Turbocharger cooled VTR uncooled VTR

Drop of the gas temperature due
to heat transfer through the
turbocharger casing walls 10°C 0.9°C
Turbochargers cooling water
quantity 100% 22%

In order to comply with the stipulations of the classification 
societies concerning the surface temperature with a maximum of 
about 200°C and in order to cool the lubricating oil in the gas-inlet 
casing too, a small amount of cooling water is used for both casings 
of the latest model. This will in the future also permit their being

Fig. 4. New BBC Charge-Air Cooler Series C

used on four-stroke engines with gas temperatures up to 600°C. 
At the present time Brown Boveri turbochargers are produced not 
only in Switzerland, but also in Japan, China and India. The charge- 
air coolers, which are being built since they are needed by the 
diesel industry and which have been recently newly designed, are 
produced only in Switzerland. (Fig. 4)

A new high-efficiency turbocharger generation
Considering the different achievements in the field of turbochar
gers used on two and four-stroke diesel engines during the last 
decade one can point out the following two major possibilities for 
further turbocharger development:
-  Increasse the turbocharger pressure ratio
-  Improve the turbocharger overall efficiency level.

Based on Brown Boveri’s world-wide experience gained from 
supplying thousands of turbochargers to more than 100 engine
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Fig. 5. Statistics on Delivered Turbochargers

builders, statistics relevant to the development of the required 
pressure ratio are illustrated in Fig. 5.

The average trend shows a continuous increase in the pressure 
ratio requirements. However, the rate of increase in the last five to 
eight years is relatively lower than during the previous ones. The 
average level of pressure ratio anticipated for the future is not 
expected to increase dramatically, except for a few special applica
tions on high-power engines. Examining the present capability of 
the VTR..4 series as shown by a typical compressor map in Fig. 6, 
it can be seen that there is sufficient potential with respect to 
pressure ratio requirements.
Improving the turbocharger efficiency level, on the other hand, is 
considered to be the principal possible way to enable the engine 
designers to achieve higher overall thermal efficiency, i.e. reduce 
the specific fuel consumption. Also, with the higher level of tur
bocharger efficiency a general reduction in the temperature of 
engine components is attained. This is considered to be of great 
value in increasing engine reliability, particularly with the increas
ing trend to burn residual fuels.
Taking these facts into consideration, efforts were started on 
improving the overall turbocharger efficiency level.

Objectives of turbocharger development
Depending on the engine applications and ratings, the present and 
future market requirements for continous operation are expected 
to lie within the following compressor pressure ratio ranges:
-  two-stroke engines: 2.8 to 3.5
-  four-stroke engines: 3.2 to 4.0
Based on these requirements and considering the wide experi
ence from the successful supercharging of different makes of
engines, the development objectives for the VTR..4A where as
follows:
-  Increasing the turbocharger efficiency level over the wide range 

of present and future pressure ratios.
-  Efficiency at full load as high as necessary, at part load as high as 

possible.
-  No changes in external turbocharger dimensions relevant to 

mounting the turbocharger on the engines, i.e. complete inter
changeability with todays VTR..4.

-  Modifications essential for the development should be limited to

m  / s
Fig. 6.Typical Compressor Map of VTR..4 Turbocharger

Adjusted blade 
Stagger angto

Optimized Omission o f
improved 
nozzle ringShroud Shape damping wire

Fig. 7. Sectional view of the new VTR.. 4A Turbocharger showing 
improved components

principal aerodynamic components, i.e. compressor and 
turbine.

-  Turbocharger reliability level equal to the present standards, to 
be particularly established by using today's rotor and antifriction 
bearing design features.

-  Adopting technology standards relevant to modern manufactur
ing capabilities to satisfy lower cost objectives.

Improved Components
The approach adopted to meet the objectives for increasing the 
efficiency consists in a further improved aerodynamic design of the 
turbomachinery components, that is to say the radial compressor 
and the axial turbine.
Fig. 7 shows a sectional view of the new turbocharger. It illustrates
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that the improvements of the VTR..4 to the new VTR..4A type 
turbocharger have been achieved with:
-  a new design of the compressor inducer
-  optimization of the compressor shroud shape
-  improvement of the turbine nozzle ring
-  adjustment of the turbine blade stagger angle
-  and the omission of the damping wire.

These improvements will be discussed below in more detail. 
Furthermore, test results will be presented showing the compres
sor and turbine performance attained.

Compressor development
On the compressor side a very comprehensive investigation indi
cated that the new performance objectives can be reached with a 
new design of the inducer wheel and optimization of the shroud 
shape; in other words without changing the blading of the com
pressor impeller and the diffuser.
This needs some comments:
On the one hand, further improvement of the inducer wheel has 
become possible as a result of a very active and productive 
research effort in two areas since the VTR .4 compressor was 
developed. Detailed flow field measurements on the compressor 
test facility using a Laser-Doppler anemometer have given a new 
insight into the flow pattern within the blading. They indicated that 
the incidence losses can be reduced by optimizing the inlet angle of 
the inducer blades. In addition to that recently developed, very 
powerful flow calculation computer programs have enabled the 
calculations of the inducer flow field taking correctly into account 
the main and splitter blades. Furthermore, the capability of five-

----------- ► J l T

Fig. 9. Measured performance of two different VTR..4A turbine 
specifications

rjr total-to-static turbine efficiency (%)
jtt  total-to-static turbine pressure ratio

axis machining on the new milling centers have given an additional 
degree of freedom for the geometry of the inducer blading.
On the other hand, a careful evaluation of this new situation has 
indicated that modification of the compressor impeller blading 
would not be necessary to meet the objectives of the development. 
This is mainly due to the fact that BBC already introduced com
pressor impellers with backswept blades for the VTR..4 type 
turbocharger back in 1978. This backsweeping has since become 
the state of the art because of its well known benefits and is 
common to all advanced turbocharger compressor impellers 
nowadays.
With the improved design of the inducer wheel, the losses in the 
entrance region of the blades have been significantly reduced, 
partly through optimization of the blade inlet angle, and partly by 
profiling the leading edges of both the main and the splitter blades, 
which is only possible with five-axis machining. Since the inducer 
blade inlet angle has been modified, new optimization of the 
compressor shroud shape became necessary in order to acquire 
the meridional channel configuration needed for good matching of 
the compressor impeller to the diffuser that follows. As to the 
geometries of the inducer’s main and splitter blades they are the 
result of very comprehensive flow calculations with continuously 
improved computer programs.
The final design optimization consists of an iteration between 
calculation and laboratory tests. An advanced CAD/CAM system, 
which allows the data to be produced for manufacturing on the 
milling centers as soon as a calculated impeller geometry is 
released, and the fully automated test facilities, which have been 
equipped with extensive and modern instrumentation, enable 
Brown Boveri to acquire the essential experimental information 
rapidly and efficiently.
The results of the development efforts on the compressor side: Fig.



8. shows the performance map of a typical VTR..4A compressor 
specification measured on the turbocharger test facilities. The 
complete compressor map is set up through computer-aided 
interpolation of the measured test points as indicated by the 
symbols on the figure. This map illustrates that the objectives set 
for the development have been met. This includes a high efficiency 
level of up to 86% at a safe margin from the surge line over a wide 
range of pressure ratios.

Turbine development
On the turbine side the stagger angle of the rotor blades has been 
modified. This has been done in order to meet the requirement of a 
higher efficiency especially at part load conditions. By modifying 
the rotor blade stagger angle the degree of reaction has been 
influenced to shift the point of maximum turbine efficiency towards 
lower pressure ratios. As a further benefit of this modication the 
efficiency level is increased due to the reduction of kinetic energy of 
the flow at the exit from the rotor blading. The adjustment of the 
rotor blade stagger angle to the new requirements has been 
optimized with an extensive test program on the turbine test facility. 
With an improved nozzle ring the turbine efficiency has been 
increased by approximately 0.5%. This relatively small gain in 
efficiency, however, was not the main purpose of this modification. 
Much more important is that the excitation of the rotor blade 
vibration due to the nozzle ring has been significantly reduced. As a 
result it has been possible to eliminate the need for a rotor blade 
damping wire for constant and quasiconstant pressure-charging 
systems. This has been verified by exhaustive strain gauge 
measurements on the turbocharger test facility. The gain in turbine 
efficiency, which accrues from the omission of the damping wire 
amounts to between 1.0% and 1.5%, depending on the blade 
height considered.

Fig. 9. illustrates the result of the development efforts on the turbine 
side. It shows the turbine efficiency defined on a total-to static basis 
versus the turbine pressure ratio as measured on the turbine test 
facility for two different specifications. The symbols indicate the 
actually measured points. It can be seen that a high efficiency has 
been achieved over the whole range of pressure ratios with peak 
efficiencies up to 86%.
It can be said that the objectives set for the development have been 
successfully attained. Both turbocharger components, compress
or and turbine, exhibit very high levels of efficiency over a wide 
range of pressure ratios, that is to say also at part load.

Turbocharger performance and engine matching
In the past, the turbocharger manufacturers offered peak efficien
cies at pressure ratios for full engine load mainly to support the 
following efforts of engine builders:
-  high power ratings
-  minimized fuel consumption
-  lower thermal load
Before starting the development of the VTR..4A, several facts had 
to be considered:
1. The existing turbocharging systems should not be further com

plicated for future applications.
2. The high mean effective pressures, the trend to constant and 

quasi-constant-pressure turbocharging systems and the high 
turbocharger efficiencies at nominal engine output lead to less 
satisfactory part load engine performance.

3. The benefit in fuel economy improvement resulting from an 
increased turbocharger efficiency decreases if the turbochar
ger efficiency level is already high.

These facts are generally valid and therefore not dependent on 
certain turbocharger products; they determined the main thermo
dynamic objective of development for the VTR..4A as follows: 
efficiency at high pressure ratios as high as necessary, at lower 
pressure ratios as high as possible.
Because all large two-stroke engines of modern design have

Fig. 10. Total compressor pressure ratio ,t ».«

uniflow scavenging and constant-pressure turbocharging sys
tems, the efficiency requirements for these engines can be stated 
within narrow limits. An overall efficiency of 67 to 68% at a com
pressor pressure ratio of 3.4 to 3.5 is, for instance, needed to satisfy 
the requirements at approx. 17 bar mean effective pressure. The 
turbocharger efficiency has to increase towards lower pressure 
ratios to ensure reduced thermal load at part load. The presented 
efficiency consideration also satisfies the requirements of small 
two-stroke engines.
A wide spread of turbocharger performance requirements on four- 
stroke engines is quite natural considering the large variety of 
engine designs and turbocharging systems. The aim was to attain 
just slightly better efficiency with VTR..4A compared to VTR..4 
between 3.5 and 4 compressor pressure ratio and at least 5% 
higher efficiency at a compressor pressure ratio of 1.5 to 2. The 
attainable mean effective pressure of four-stroke engines with the 
VTR..4A is expected to vary in a wide range depending on engine 
make. Utilizing the new performance characteristic of the VTR..4A, 
approx. 10% higher engine output can be achieved without in
creasing thermal load at part load.
Mainly part-load optimized turbocharger specifications were dis
cussed so far. If peak efficiency at nominal engine output is 
required for certain applications, the VTR..4A can be matched 
accordingly.
While judging the efficiency curves thereafter, it should be realized 
that, independent of various engine designs or the choice of the 
turbocharging system, the range and the performance of the 
VTR..4A are getting close to the limits for simple turbocharging 
systems.

VTR 454A overall efficiency
All the newly developed components were integrated in a tur
bocharger VTR 454A and tested on a turbocharger test bed. 
Fig. 10. shows the measured turbocharger efficiency of the test unit 
as a function of the compressor pressure ratio. Several diffusers 
and nozzle rings were tested and the results along a simulated two- 
stroke propeller curve were plotted. The narrow spread of the 
measured efficiencies permits excellent turbocharger matching in 
a wide range of power and scavenging pressure without changing 
compressor and turbine wheels.

As illustrated, 68 to 71% tubocharger efficiency can be reached 
between 1.5 to 3.5 compressor pressure ratio. The 71% of this 
midsize turbocharger at 2.5 pressure ratio is the highest efficiency 
ever archieved. About 72.5% can be expected with the largest unit, 
the VTR 714A. The turbocharger efficiency level of 70% or more 
can be achieved with turbocharger sizes larger than VTR 304A. 
The character of the plotted curve with its peak efficiencies at part 
load guarantees sufficient air pressure and scavenging air within 
the indicated range, even for engines optimized to the extreme as 
regards fuel economy.
The turbocharger efficiency in Fig. 10 is defined according to Fig.
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Fig. 11. Turbocharger Efficiency Definition
BBC Definition (upper) versus the Definition used by Engine
Builders (lower)

11. This BBC definition is valid for any kind of application, because 
it does not include limiting conditions of specific installations. It 
takes into account the mass flow at the compressor outlet, the 
mass flow at the turbine inlet, the specific isentropic enthalpy 
change of the compressor and the turbine. Most turbocharger 
manufacturers use this definition in publications to describe the 
turbocharger performance in a generally valid way. It represents 
the performance of a turbomachine and includes total pressures at 
compressor inlet, compressor outlet and turbine inlet, but static 
pressure at turbine outlet, because the kinetic energy at the exit 
from the turbine housing is considered irrecoverable.

Compressor pressure ratio Tic

BBC VTR..4A, compressor impel 1er diameter Dc ca 0.52...0.66 m

BBC VTR..4, Dc ca 0.52...0.66 m

other manufacturer, Dc ca 0.66 m
source: Shipbuilding & Marine Engineering Intern.,
Jan./Febr. 1984

Fig. 12. Turbocharger Efficiency r}Tc

Engine builders calculation
Engine builders normally calculate the turbocharger efficiency in 
different ways. They are less interested in a generally valid defini
tion for turbomachines but rather in information which include their 
specific turbocharging system. Such definitionstherefore describe 
more a turbocharging than a turbocharger efficiency. One way to 
do it is explained in Fig. 11. The essential difference to the BBC 
definition can be explained by those pressures which are needed 
to calculate the pressure ratios. They are all static pressures and 
measured at compressor inlet, before and after air cooler, in the 
intake manifold, in the exhaust manifold and after the turbine. 
Various published test results of two-stroke engines using VTR,.4 
as well as other turbochargers were analysed. The resulting 
turbocharger efficiencies are plotted in Fig. 12 as a function of the 
compressor pressure ratio. The efficiency curve of the VTR..4A 
was calculated according to this engine-specific definition.

The following facts can be emphasized to summarize the perform
ance of the new VTR.. 4A turbochargers:
-  a remarkable efficiency of more than 70% is achieved
-  any efficiency requirements are satisfied at any nominal engine 

output up to compressor pressure ratios of about 3.5 on two- 
stroke engines and about 4 on four-stroke engines

-  good part-load performance is assured with peak efficiencies at 
the lower pressure ratios.

Conclusions
Brown Boveri have been successful in achieving the objectives set 
for development of turbochargers to match the present and future 
requirements of two and four-stroke engines. The newly de
veloped VTR..4A generation, with its overall efficiency exceeding 
70% clearly demonstrates the world-wide leading position of these 
turbochargers.
The introduction of this new generation to the market is planned to 
take place according to the followings steps:
-  Further testing of the VTR 454A on the turbocharger test rig to 

establish performance data for the whole range of specifica
tions.

-  Provision of a number of units during this year to be tested on 
selected two and four-stroke engines so as to establish the

Sr other 
manufacturer



predicted performance improvements.
-  Commercialization and market availability for different sizes 

starting 1985.

The VTC..4 turbocharger is available in the lower range of frame 
sizes and increasingly being used by some engine builders. The 
extremely compact design of this turbocharger favours its adoption 
for some engine applications and designs as mentioned before. 
The components developed for the VTR..4A generation could be 
used without any changes in the VTC design. Therefore, one can 
say that, depending on market requirements, the future availability 
of a VTC..4A is also foreseen.
The high efficiency level achieved through the VTR..4A generation 
and the flexibility of turbocharger specifications available, opens a 
new possibility for supercharging diesel engines. This possibility 
favours the use of so-called power turbines. This power turbine, an

idea which has been derived from the compound engine concept, 
could be adopted to two as well as to four-stroke engines. Studies 
made by Brown Boveri during the last two years showed that, 
depending on the engine power range, the power turbine could be 
connected in series (up to 5000 kW) or in parallel (more than 4000 
kW) with the main tubocharger(s). The additional power supplied 
by this turbine, which is driven by the engine exhaust gases, 
increases with the main turbocharger efficiency. This power, which 
should preferably be directly supplied to the engine shaft, provides 
an attractive means of improving the specific fuel consumption of 
the engine. Studies showed in addition that the use of the power 
turbine represents the best thermodynamic means of improving 
the part-load performance of highly supercharged diesel engines.
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THE DUTCH AND THE SEA
door B. van Hoogenhuyze en H. Vander- 
smissen
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Dit boek is een uitgave, vervaardigd in 
samenwerking met en ten behoeve van het 
Nederlandse Maritieme bedrijfsleven. 
Waar bedrijven middels folders hun buiten
landse relaties informeren over hun speci
ale activiteiten, bleek ook een behoefte te 
bestaan aan een totaal overzicht van de 
kennis en het kunnen van het Nederlandse 
Maritieme bedrijfsleven, als een visite
kaartje van Maritiem Nederland in het bui
tenland. Deze behoefte heeft geleid tot de 
uitgave van dit nieuwe boek, dat geïnspi
reerd is op het in de Nederlandse taal ge
schreven boek 'Maritiem, Nederland en de 
Zee'. Het is echter geen in het Engels ver
taalde uitgave van het de gelijknamige tele
visieserie begeleidende boek geworden. 
De tekst, de afbeeldingen zijn totaal anders 
van opzet en geven een duidelijk op het 
buitenland gericht beeld van de verschei
denheid van de Nederlandse Maritieme 
activiteiten, in binnen- en buitenland. Door
dat alle afbeeldingen in kleur en met uitvoe
rige bijschriften uitgevoerd werden, is het in 
de eerste plaats een representatief plaat
werk geworden dat men gemakkelijk bij 
wijze van ontspanning nog eens door zal 
bladeren. De teksten, ondergebracht in 
een achttal hoofdstukken geven een grote 
hoeveelheid informatie over bedrijven, pro- 
dukten en instellingen.
Het is geen lichte opgave voor de schrijvers 
geweest zoveel informatie in een betrekke
lijk kleine tekstomvang onder te brengen. 
Het is hun gelukt in het historisch gedeelte

en in de meer algemeen beschrijvende 
gedeelten over de baggeractiviteiten, de 
grote civiele werken, de zeevaart en de 
scheepsbouw goed leesbare teksten te 
schrijven. Daar waar veel informatie en de 
namen van een groot aantal bedrijven dicht 
opeen genoemd moesten worden, ont
staat toch tijdens het lezen een catalogus 
idee, dat echter door de vele afbeeldingen 
gebroken wordt. Het is een mooi boek ge
worden dat buitenlandse relaties zeker op 
prijs zullen stellen en dat door de toevoe
ging van een honderdtal bedrijven tellende 
lijst Who is who', na een eerste globale 
kennisneming van de kleurrijke inhoud nog 
een aantal malen ter hand zal worden 
genomen.
Gezien het belang van het beschikbaar 
komen van dit promotiewerk voor het Ne
derlandse bedrijfsleven was het dan ook 
geheel terecht dat de directeur van het 
Maritiem Research Instituut Nederland 
Prof. Dr. Ir. J. D. van Manen op 15 mei jl. het 
eerste exemplaar aanbood aan de minister 
van Verkeer en Waterstaat, Mevr. Drs. 
Smit-Kroes.

Dr. Ir. K. J. Saurwalt

BEHEERST VOORUIT 
Een transport perspectief
Geschreven door 27 auteurs en bijeenge
bracht door Prof. Ir. G. C. Meeuse.
374 pagina's met een honderdtal zwart-wit 
afbeeldingen en figuren.
Het boek werd uitgegeven ter gelegenheid 
van:
-  Het 30-jarig bestaan van het dispuut 

Transportkunde van de Technische Ho
geschool Delft,

-  Het 25-jarig bestaan van het Laboratori
um voor Transporttechniek van de Tech
nische Hogeschool Delft en

-  Het 10-jarig bestaan van de sectie

Transportkunde van het Koninklijk Insti
tuut van Ingenieurs.

In een dertigtal bijdragen worden praktisch 
alle aspecten van het transport belicht, 
waarbij bij een aantal bijdragen de invloed 
van de informatica op het concept, het ont
werp, de bouw en de toepassing van tuigen 
en installaties nader belicht wordt. De bre
de instelling van auteurs heeft een boek
werkje doen ontstaan dat de historische 
diepte, vanaf godin Nehelennia tot de na
bije toekomst, naast de maatschappelijke 
breedte van zeehavens, liften, offshore- 
transport en railterminals bestrijkt. Reeds 
in de bijdrage van Minister Drs. N. M. Smit- 
Kroes wordt gewezen op de belangrijke rol 
van het transport in de samenleving en over 
de goede positie die Nederland in het goe
derenverkeer inneemt. Duidelijk blijkt in de 
volgende bijdragen dat het transporteren 
van goederen nog altijd een arbeidsinten
sieve bezigheid is waarbij de menselijke 
factor nog niet kan worden gemist, maar 
voor bepaalde gevallen moet men zeggen: 
nóg niet. De ontwikkeling gaat ook op dit 
gebied snel verder. Bij de materiaalstroom- 
beheersing speelt de computer een steeds 
groter wordende rol bij de regeling en de 
dataverwerking. In de toekomst zal het ge
zicht van de transporttechniek door een 
verdere automatisering van de trans- 
portprocessen snel veranderen, waarbij de 
ontwikkeling van de materiaalstroomrobo- 
tica nu al in zicht komt. Met de Minister van 
Verkeer en Waterstaat kan men terecht 
stellen, dat dit lustrumboek een belangrijke 
rol kan spelen bij de voortgang van de 
ontwikkelingen in Nederland, een voort
gang die nodig is om de vooraanstaande 
plaats in het goederenvervoer te be
houden.

Dr. Ir. K. J. Saurwalt



Nederland in de wereld van de Offshore*

Dit complex moet in de loop van volgend jaar voor de noordkust van Ameland verrijzen (in 
de Noordzee dus). De hoge mast heeft een tweeledige functie: mef behulp daarvan 
worden in de eerste plaats de verbindingen onderhouden met de centrale communicatie- 
post in Den Helder en vandaar met de zeven andere produktieplatforms van de NAM. Bij 
onvoorziene omstandigheden kan de constructie ook gebruikt worden als affakkelinstalla- 
tie, of volgens insiders, als 'emergency flare’.

Het rapport 'Een Nieuw Industrieel Elan' 
van de Adviescommissie inzake hel Indus
triebeleid d.d. Juni 1981, stelt dat de Neder
landse Industrie zeer veel kansen heett. 
Deze stelling is o.a. gebaseerd op een 
analyse van de comparatieve voordelen 
die ons land geniet waarop ik thans niet 
hoef in te gaan, Industrie' wordt hier in de 
ruime zin van het woord verstaan. Gedacht 
wordt aan de gehele marktsector, inclusief 
de commerciële diensten, De scheidslijn 
tussen primaire, secundaire en tertiaire 
economische activiteiten vervaagt immers 
steeds meer en hoewel er in vele gevallen 
terecht van sectoren kan worden gespro
ken, eist de realiteit van produktie zowel als 
van afzet in toenemende mate dat in 'syste
men' wordt gedacht en gehandeld, In zo’n

* Tekst van de voordracht van mr. G. A. Wagner 
gehouden op de Jaarvergadering van de IRO op 
15 mrt. '84 in Den Haag.

systeem is ruimte voor specialistische en 
algemeen georiënteerde bedrijven.

Hoofdaandachtsgebieden
Bij een iets dieper gaande studie van de 
kansen en bedreigingen van het Neder
landse bedrijfsleven kwam men dan ook tot 
de indicatie van een aantal zg. Hoofdaan
dachtsgebieden die elk voor zich bestaan 
uit zekere Aktiviteitenvelden: ze verbinden 
branches, bedrijfstakken of sectoren en 
lopen er soms dwars doorheen. De opsom
ming van deze Hoofdaandachtsgebieden 
en Aktiviteitenvelden is, zoals aangeduid, 
vrucht van een 'desk study' waarmee in 
tweede instantie een vrij groot aantal on
dernemers geconfronteerd werd. Zij be
vestigden dat het resultaat bevredigend 
was en nuttig -  de veroordeling van een 
theoretische blauwdruk die men wel eens 
hoort gaat dan ook niet op.
Bovendien wordt nadrukkelijk gesteld, dat 
die gebieden en velden indicatief en illus

Mr. G. A. Wagner

tratief zijn. Ze zijn inderdaad nóch limitatief 
nóch statisch.

Een andere opmerking die ik aan het rap
port 'Een Nieuw Industrieel Elan' ontleen 
en aan de daarop gebaseerde Verslagen 
van werkzaamheden van de Voortgangs- 
commissie Industriebeleid (1982, 1983) 
betreft de verhouding van Overheid en Be
drijfsleven. Aan de eerste wordt vooral een 
voorwaarden scheppende rol toegedacht 
met aanvullende stimulerende (en corrige
rende) taken. Voor de bedrijven geldt de 
absolute eis van zelfwerkzaamheid in alle 
fasen van het ondernemen. Zij doen hun 
eigen zaken met alle lasten en lusten maar 
ze vragen dat de Overheid hen dit mogelijk 
maakt en binnen zekere grenzen specifie
ke hulp geeft, zoveel mogelijk generiek en 
bij uitzondering gericht of individueel.
Die zelfwerkzaamheid geldt ook hun orga
nisaties en omdat die institutioneel niet 
steeds de behoeften van vandaag dekken, 
wordt een pleidooi gehouden voor het ge
bruik, in de eerste plaats ad hoe’ en tijdelijk, 
van zg. informele overleggroepen. Daarin 
kunnen alle betrokkenen bij een project of 
systeem of een markt elkaar vinden (deze 
figuur is ook belangrijk in andere sferen van 
het sociaal-economisch leven en behoeft 
niet beperkt te zijn tot ondernemingen of 
hun vertegenwoordigende organisaties; 
als structuren vastzitten, moet men een 
praktische manier vinden om ze los te ma
ken, vaak zelfs zonder ze aan te tasten). 
Dit alles moet plaatsvinden in een klein land 
met een zeer beperkte thuismarkt en grote 
internationale afhankelijkheid. Als gevolg 
hiervan wordt onder vele andere dingen 
gepleit voor een krachtig industrie- en her- 
industrialisatie beleid, een zakelijke tech- 
nologie-aanpak, een gezonde handelspo
litiek met daarbij behorende exportbevor
dering. Die pleidooien zijn niet vaag, maar 
worden in enig detail uitgewerkt.

Detailoverwegingen
Ik heb het gevoel dat ik hier in de eerste 
plaats spreek als Voorzitter van de voorma
lige Adviescommissies waarnaar ik ver
wees. U zult het mij niet kwalijk nemen als ik 
zeg dat ik behalve de grote lijnen ook de 
detailoverwegingen en voorstellen in de 
persoonlijke aandacht van ondernemers 
aanbeveel. Zonder hen komt er niets van 
terecht, daarop wees ik al en U wist het al, 
maar het is me vaak opgevallen dat velen 
die het met ons eens zijn zich niet erg 
verdiepen in wat we zeggen. Het zou kun
nen zijn dat bij nadere kennisneming som
migen tot inzichten en, vooral, acties ko
men waarvan voordien niet of onvoldoende



sprake was. Dit geldt natuurlijk niet slechts 
de ondernemers en hun organisaties. Als 
voorbeeld neem ik de hoofdstukken over 
technologie. Hierbij komen ter sprake o.a. 
de zelfwerkzaamheid van de bedrijven, de 
bevruchtende relatie van groot en klein, de 
afstemming en samenwerking van de pri
vate en officiële R. & D., de noodzaak dat de 
grote technologische instituten met mede
werking van het bedrijfsleven verzakelijkt 
worden, het verband met het beroepson
derwijs op alle niveaus, etc. Er wordt o m. 
ook uitgewijd over het aankoop- en op- 
drachtenbeleid van de Overheid en de gro
te bedrijven dat de Nederlandse industriële 
activiteit uiterst gunstig kan beïnvloeden, 
vooral wanneer 'anticiperend’ besteld 
wordt. Nog een voorbeeld: wat gezegd 
werd t.a.v. het exportbeleid heeft ook direc
te relevantie. Immers, zonder internationa
le marketing lopen we vast, niet op den 
duur, maar in de naaste toekomst. Natuur
lijk geeft niemand op deze of andere gebie
den het volledige en laatste antwoord, we 
blijven er allen over nadenken en aan mee
werken en weten dat, wat ook de lange 
termijn suggereert, het leven stap voor stap 
geleefd wordt. Onder de Hoofdaandachts
gebieden waarop ik wees neemt het off
shore gebeuren een belangrijke plaats in. 
Men komt het tegen als Hoofdstuk IV van 
het tweede Verslag van Werkzaamheden 
(Juni 1982 -  Januari 1983).

Hoofdaandachtsgebied van de Offshore

-  Ontwerpen en bouwen van exploratie- 
en exploitatie equipment

-  Toeleveringen

-  Pijpleidingsystemen
-  Bevoorrading en verbindingen

Rapport Offshore Produktiefaciliteiten
In het licht van wat ik gezegd heb keek ik 
met bijzondere belangstelling naar het re
cente rapport van Uw Raad over Offshore 
Produktie Faciliteiten (Febr. 1984). Ik denk 
dat de I. R.O. zo’n informele overleggroep is 
die wij op het oog hadden, althans zo is zij 
begonnen en zij heeft al model gestaan 
voor tenminste één andere.

U hebt niet hoeven wachten tot een Advies 
Commissie de kansen en bedreigingen 
van Uw Hoofdaandachtsgebied en de 
daarbij behorende Activiteiten in een boek
je zette, U wist dat alles al en U deed er iets 
aan. Zo hoort het ook.
In de Inleiding van het genoemde rapport 
van Febr. 1984 staat dat zelfs de toeleve
rende industrie voor Offshore geen aparte 
sector vormt in de Nederlandse industriële 
activiteit’. Juist, het denken in vakjes kan 
gevaarlijk zijn. De mogelijkheden van be
paalde (gerichte) speurwerkprojecten ten 
gunste van de toeleverende industrie wor
den erkend en het bestaan van MaTS be
wijst dat U ook in dit opzicht de noodzaak tot 
zelfwerkzaamheid aanvaardt die overi
gens samenwerking met Overheidsinstitu
ten niet uitsluit.
Ook voor de bij de IRO betrokken bedrijven 
geldt dat de thuismarkt te klein is, de cijfers 
wijzen dit duidelijk uit en hoe dankbaar we 
ook zijn voor de Noordzee, het is maar een 
klein plekje, vooral de Nederlandse 10%. 
Daarom moeten binnenkort de know-how 
en de faciliteiten die hier worden ontwikkeld 
de voornaamste Nederlandse off-shore 
produkten zijn.
Hetzelfde rapport bevestigt dat hoewel de 
betrokkenheid van het Nederlandse be
drijfsleven bij de Noordzee bevredigend is, 
er toch nogal wat activiteiten en goederen 
zijn waarin het niet kan voorzien. Dat brengt

-  transport en bevoorrading tijdens 
exploitatie

-  automatisering, afstandsbesturing en - 
regeling

-  telecommunicatie en verkeersregeling

mij in herinnering een van de andere voor
stellen van de genoemde Commissies: 
zoek de witte vlekken en zie of je ze kunt 
invullen. Daarmee wordt bedoeld dat wij 
ons over de hele linie moeten afvragen of 
wij goederen en diensten gebruiken die we 
niet zelf in huis hebben. Als wij dan in staat 
blijken om dit wel te gaan doen tegen con
currerende kwaliteit, levertijd en prijzen,

krijgen de leveranciers een stukje markt in 
de achtertuin en hebben de afnemers de 
spullen naast de deur plus de service en de 
onderdelen. Deze aanbeveling geldt niet 
alleen de potentiële leverancier; ook op de 
afnemer wordt een beroep gedaan zich 
hierin systematisch te verdiepen: vooral 
het voorgestane beleid van anticiperend 
bestellen door ondernemingen zowel als 
Overheid zou bevruchtend kunnen wer
ken. Economisch verantwoorde import 
substitutie is ten minste zo belangrijk als 
export, vooral voor de werkgelegenheid. 
Het gaat trouwens bij de witte vlekken niet 
uitsluitend om importsubstitutie: als de we
reld onze markt is, en zo moeten wij dat 
zien, kan ook de vraag uit andere landen 
ons bewegen produkten en diensten te 
gaan aanbieden waaraan we tot nu toe niet 
begonnen zijn. Daarmee ben ik dan op
nieuw aangeland bij de noodzaak van 
voortdurende en intensieve aandacht voor 
bestaande en mogelijke nieuwe markten.

Offshore expertise
Ik zei dat we maar een beperkte thuismarkt 
hebben, terwijl de Nederlandse Noordzee 
een klein plekje is. Daarom hebben we een 
heel groot off-shore buitenland. Dit wordt 
nog belangrijker als men denkt aan zg. off
shore expertise die ook voor andere doel
einden dan het buitengaatse werk gebruikt 
kan worden. Ik heb bij voorbeeld het oog op 
module-fabricage en transport en de plaat
sing van zeer zware eenheden.
Voorts is dat buitengaatse werk natuurlijk 
niet beperkt tot Exploratie en Produktie. 
Zelfs in de olie-industrie kan men aan ande
re activiteiten denken zoals laad- en lossta
tions, gasfabrieken, etc. Ik zal mij in het 
volgende tot de olie- en aardgasindustrie 
bepalen omdat die voor de komende tien
tallen jaren waarschijnlijk de grootste uitda
ging op dit gebied betekenen.

Olie- en aardgasproduktie
Projecties van toekomstige produktie en 
consumptie zijn alle speculatief en er is 
geen gebrek aan. De teneur en voornaam
ste implicaties staan echter wel vast, daar
over wil ik iets zeggen.
Het aanbod van olie overtreft de huidige 
vraag en het potentieel is belangrijk groter. 
Maar de produceerbare reserves zijn nog 
steeds zeer ongelijk verdeeld, vooral in 
relatie tot de markten. Substitutie door ko
len gaat langzamer dan verwacht en heeft 
haar natuurlijke en economische grenzen. 
Voor nucleaire energie is dit, naar mijn 
mening veelal ten onrechte, nog meer het 
geval.
De bijdrage van waterkracht aan de elektri- 
citeitsproduktie is belangrijk en groeit nog, 
maar windmolens en exotische vormen 
van energie, hoe nuttig ook, blijven margi
nale zaken.
Er is voor vele landen nog steeds alle aan
leiding om exploratie en produktie van olie 
en aardgas krachtig aan te pakken en voort

-  vaste constructies met name in de 
Europese regio

-  componenten met name voor de 
wereldmarkt.

-  diamantindustrie
-  lastechniek
-  elektro- en regeltechniek
-  installatie en transport van 

exploitatieplatforms

-  Consultancy -  proef- en ervaringsprojecten
-  waterstaatkundige werken

Deze opsomming, het zij nogmaals gezegd, is niet uitputtend, evenmin autonoom: het 
gebied heeft vanzelfsprekend raakvlakken en ook overlappingen met andere, zoals dat 
van (water)bouw en infrastructuur.



te zetten. Dit geldt voor de netto-importeurs 
die graag hun betalingsbalans willen steu
nen en die ook tegen mogelijke onderbre
kingen in de aanvoer beschermd willen 
zijn. Het geldt echter ook voor de expor
teurs, waaronder de meeste OPEC-lan- 
den, die dagelijks afhankelijk zijn van hun 
inkomsten uit olie en gas en dat lang zullen 
blijven. Men kan veilig stellen, dat alle nieu
we produktie belangrijk hogere technische 
kosten met zich brengt dan oude, vooral in 
de off-shore. Dat off-shore potentieel wordt 
groter naarmate we de know-how ontwik
kelen om ons in dieper water te begeven. 
Een andere reden waarom de off-shore 
uitdaging groter wordt is dat technische en 
economische ontwikkelingen de exploita
tie van betrekkelijk kleine voorkomens aan
trekkelijk hebben gemaakt,
Dezgn. 'learning curve' van het buitengaat- 
se werk is bijzonder duur geweest, maar de 
voornaamste lessen zijn geleerd. Voor zo
ver de prijsontwikkelingen dit toelaten, zul
len actieve en inventieve ondernemingen 
(alleen zij) de grenzen steeds wijder trek
ken. We zijn bepaald niet aan het eind. Er 
wordt geschat dat in de toekomst tweemaal 
zoveel olie en gas onder water zal worden 
gevonden als op het land.

Naar dieper water
Ik zei: 'Naarmate we de know-how ontwik
kelen om ons in dieper water te begeven’. 
Die know-how is in principe en in onderde
len aanwezig, maar we verhelen ons na
tuurlijk niet de geweldige problemen die 
zich voordoen, vooral ten aanzien van put- 
afwerkingen op de bodem van de zee, 
spruitstukken, onderwater produktie-in- 
stallaties, drijvende produktiesystemen 
etc. Daarbij komen dan de technieken (en 
kosten) van inspectie en onderhoud. Een 
geweldige taak, maar zij kan volbracht wor
den. Enerzijds groeit de vraag naar specia
lisatie, zowel van hardware als van softwa
re. Anderzijds eisen natuurlijk niet alleen de 
grote maar ook kleine projecten efficiënte 
integratie. Er is dan ook ruimte voor bedrij
ven van allerlei aard, klein, niet-zo-klein en 
groot.
Zal deze ontwikkeling betaald kunnen wor
den? Hoewel de verwachtingen van steeds 
hogere olieprijzen (die de gasprijs mee
trekken) in de laatste jaren niet zijn vervuld, 
is er ook geen werkelijk drastische prijsver
laging geweest. Men kan dan ook niet zeg
gen dat de economische bodem onder de 
off-shore E. & P. is weggeslagen. Gezien 
de financiële behoeften van veruit de 
meeste exportlanden, verwacht ik ook niet 
een grote prijsdaling, zelfs niet als het Iran/- 
Iraq conflict tot een oplossing zou komen.

Prljsexplosies
Aan de andere kant is het nooit uitgesloten 
dat op andere dan economische gronden 
een plotselinge stagnatie in de aanvoer 
optreedt. Die zou ongetwijfeld tijdelijk zijn 
maar het gevaar van paniekaankopen in

zo'n situatie moet in het oog worden gehou
den, We hebben zoiets in de afgelopen 10 
jaar al enige malen meegemaakt en de 
daaruit volgende prijsexplosies mogen ze
ker niet herhaald worden. Ik hoop dat alle 
betrokkenen thans weten wat hun te doen 
staat. Het bestaan van het Internationale 
Energie Agentschap in Parijs stelt eniger
mate gerust maar alle spelers in de markt 
en de relevante Regeringen zouden het 
hoofd koel moeten houden in de weten
schap dat het allemaal wel weer zal over
gaan.
Afgezien van zo'n calamiteit zal een voort
gezette gunstige ontwikkeling van de we
reldeconomie na enige tijd prijsverhogend 
werken. Indien het onverhoopt metdegroei 
zo'n vaart niet loopt, zal die prijsontwikke
ling langer op zich laten wachten, maar de 
tendens blijft bestaan, Op den duur lijkt het 
mij onvermijdelijk dat de olieprijs gerela
teerd wordt aan de kosten van nieuwe, dure 
produktie. Er is dan ook naar mijn mening 
voor de consument geen reden van het 
tegendeel uit te gaan en de zuinigheid in het 
gebruik te veronachtzamen. De Regerin
gen van de importlanden met produktiemo- 
gelijkheden zullen een beleid moeten voe
ren dat de niet-technische kosten binnen 
grenzen houdt die het produkt een kans 
geeft in de markten. Even belangrijk is dat 
die Regeringen het vertrouwen moeten 
wekken een redelijk stabiel beleid te voe
ren -  als dat vertrouwen er niet is doen ze 
weinig zaken in het belang van eigen pro
duktie: het weerbericht heeft vaak meer 
invloed dan het weer zelf.

Offshore bulten Nederland
We spreken van de off-shore buiten Neder
land. Aan welke landen moet men dan 
denken? Men zou ook kunnen vragen aan 
welke landen we niet moeten denken. Het 
gezelschap dat ik hier toespreek kent de 
wereldkaart wat dit betreft zeer goed, men 
weet in elk geval waar men zich voor infor
matie moet vervoegen.
Ik zal dan ook een mij verstrekte opsom
ming achterwege laten. Al eerder zei ik dat 
de ruimte aanzienlijk is -  heel globaal kan 
men stellen dat Noord-Amerika, Centraal- 
en Zuid-Amerika, het Verre Oosten en Aus
tralië een voortdurende en waarschijnlijk 
groeiende behoefte hebben aan importen 
of, nog meer, aan eigen produktie. Afrika in 
zijn geheel heeft nog een klein export-sur- 
plus, maar als de interne consumptie daar 
gaat toenemen, wordt dat heel anders. 
Ook het Oostblok moet genoemd worden. 
Zelfs de grote exporteur daar, de Sovjet
unie, zou veel van onze off-shore technolo
gie kunnen gebruiken en het lijkt mij juist dat 
U daar hard achterheen zit. China is nog 
een grote onbekende, maar de behoeften 
zijn daar geweldig. Ik denk hierbij aan tech
nologie in de ruimste zin -  de fysieke moge
lijkheden in dat grote onontgonnen land 
staren ons aan.
Wanneer ik spreek van 'wij' en ons’ ten

aanzien van ondernemingen denk ik ener
zijds aan de olie-industrie zelf, maar ander
zijds aan de fabrikanten, leveranciers, con
structeurs, aannemers en transporteurs 
die hen ten dienste staan. De samenwer
king en onderlinge inspiratie hebben ze in 
eigen land kunnen leren, maar in vreemde 
gebieden zullen zij vaak op zichzelf zijn 
aangewezen. Hun grootste wapens zijn 
zoals steeds de kwaliteit van de prestatie 
naast goede internationale markverken- 
ning en 'Marketing'. Ik verwijs opnieuw 
naar de opmerkingen die in dit verband 
door de Advies Commissies die ik al eerder 
citeerde zijn gemaakt. Van belang is mis
schien te zeggen dat de voorstellen t.a.v. 
de Buitenlandse Dienst aanvaard zijn en 
worden uitgevoerd.

Een extra dimensie leveren de zgn. gevoe
lige landen. Als zij erkennen dat zij een 
buitenlands bedrijf nodig hebben -  en die 
erkenning bestaat op vele plaatsen, zeker 
ten aanzien van de activiteiten die wij van
daag bespreken -  dan zijn expertise, prijs, 
etc. niet voldoende. Ook de houding' van 
de vreemdeling wordt bekeken en is vaak 
van doorslaggevende betekenis. Men 
moet in alle opzichten aanvaardbaarzen en 
dit stelt hoge eisen op elk niveau van het 
bedrijf, in de eerste plaats aan de leiding. 
De financiën die men aanbiedt, de know
how, het materieel, de technische presta
tie, de markten, ze zijn alle van groot be
lang, maar de gestie is doorslaggevend -  
althans als men naar een wat langduriger 
relatie streeft. Er zijn letterlijk veel kapers 
op de kust, steeds meer ook bedrijven die in 
die andere landen met off-shore mogelijk
heden zelf ontstaan zijn. De 'transfer of 
technology' moge een tweesnijdend 
zwaard zijn, hij werkt en de resultaten zijn 
ook op ons terrein zichtbaar. Of men nu 
alleen wil optreden, leveren of bouwen, dan 
wel in samenwerking met hen, men moet 
goed zijn, betrouwbaar en concurrerend. 
Dat wil zeggen over de hele linie aanvaard
baar. Er is geen substituut voor reputatie. 
En reputatie is ondeelbaar.

Conclusie
Zal nieuwe exploratie en produktie de im
portlanden onafhankelijk maken van 
OPÉC? Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk-  
zelfs de meest optimistische aannamen 
ten aanzien van successen buiten de 
OPEC-landen leiden tot de conclusie dat 
de importeurs die exporteurs nodig houden 
en dat de vraag naar hun produkt na enige 
jaren weer zal toenemen. Ik verbind hier
aan geen enkel waardeoordeel maar on
derstreep dat de noodzaak tot inspanning, 
vooral de nieuwe offshore gebieden, volle
dig blijft bestaan. Dit lijkt mij een bemoedi
gende strategische positie voor de vele en 
veelsoortige bedrijven, die zich met het 
buitengaatse werk bezighouden of willen 
bezighouden nu en in de vele jaren die voor 
ons liggen.
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Lieren voor Rijnvaart, 
Kustvaart, Baggerbedrijf, 
Visserij, zowel voor 
hand-, electr.-, diesel- 
als hydr. aandrijving 
en pneumatische 
besturing, speciaal:

• ankerlieren tot
65 mm damketting

•  kaapstanders
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•  offshore winches
•  losinstallaties
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eura-blasi bv GEBeko
u

.O

JGEBEko bv

Het leveren en repareren van:
-  alle soorten koel- en vriesinstallatles.
-  air-conditioning apparatuur.
-  demontabele koel- en vriescellen.
-  onderdelen.

Koeltechnisch Bureau ’Gebeko’ B.V. 
Kommiezenlaan 25, 3125 AM Schiedam 
Telefoon 010 -  150255, Telex 26258 gbko.

Scheepsschroeven, gelast in staal of r.v.s.
Vosta Schroeven b.v. heeft de know-how én de vakmensen

Vosta Schroeven b.v. te Groningen 
levert o.a. voortstuwingsschroeven 
voor schepen van verschillende 
afmetingen en materialen met een 
optimaal rendement. Vakmanschap 
en ervaring in de voortstuwings- 
techniek, worden verwerkt in dit 
essentiële scheepsonderdeel. Vosta Schroeven bv

duinkerkenstraat 40, 9723 bt groningen 
telefoon 050-123535
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VERENIGINGS NIEUWS

VAKANTIESLUITINGEN

Sociëteit
Gedurende de maanden juli en augustus 
1984 worden op de dinsdagavonden geen 
clubbijeenkomsten gehouden in de Socië
teit Nedlioyd'70.
Over de voortzetting van de soos-avonden 
na de vakantie volgen nadere berichten.

Algemeen Secretariaat
Wegens vakantie is het algemeen secreta
riaat van 23 juli tot en met 3 augustus 1984 
gesloten.

IN MEMORIAN

N. de Zeeuw
Op 10 mei 1984 overleed te Rotterdam op 
81 jarige leeftijd de heer N. de Zeeuw, oud- 
Inspecteur Technische Dienst bij de KPM. 
De heer De Zeeuw was 28 jaar lid van onze 
vereniging.

J. C. de Valois
Op 19 mei 1984 overleed te Badhoevedorp 
op 77 jarige leeftijd de heer J. C. de Valois, 
oud-Expert bij Bureau Veritas te Am
sterdam,
De heer De Valois die ruim 34 jaar lid was 
van onze vereniging, maakte in de jaren 
van 1955 tot 1967 deel uit van het Hoofdbe
stuur als commissaris en was in die periode 
tweede secretaris van de afdeling Am
sterdam’.

P. J. Coeterier
Op 3 juni 1984 overleed te Hilversum op 84 
jarige leeftijd de heer P. J. Coeterier, oud- 
Hoofdwerktuigkundige bij de Stoomvaart 
Maatschappij Nederland.
De heer Coeterier was 25 jaar lid van onze 
vereniging.

PERSONALIA

Ir. L. J. Antonides
Onlangs ontving ir. L. J. Antonides, sous
chef Nieuwbouw bij de Directie Materieel 
Kon. Marine, de Franse onderscheiding 
van 'Officier de l’Ordre National du Mérite’. 
Hij ontving deze onderscheiding uit handen 
van de Franse Ambassadeur wegens zijn 
verdiensten in het Tripartiteproject voor 
mijnenbestrijdingsvaartuigen.

G. Westra
De heer G. Westra heeft op 30 mei 1984 zijn 
functie als directeur van Niestern Sander 
B.V. te Delfzijl neergelegd. Tijdens een 
drukbezochte receptie op 15 juni namen

vele relaties en vrienden afscheid van de 
heer Westra.

Directeur Veiligheidsinstituut
Tot directeur van het Veiligheidsinstituut is 
per 1 juii 1984 benoemd drs. D. P. J. Bink
horst, tot voor kort hoofd van het Centrum 
Bedrijfsvoering en Organisatieontwikke
ling binnen het Maritiem Research Instituut 
Nederland (MARIN). De heer Binkhorst 
volgt dan drs. A. Gudde op, die vanaf okto
ber 1982 als tijdelijk directeur met de alge. 
mene leiding belast is geweest.

Voorzitterswisseling bij CEBOSINE
Op de laatstgehouden jaarvergadering van 
CEBOSINE op 30 mei jl. droeg ir. T. P. de 
Jooden het voorzitterschap over aan Joh. 
Boele.
Op deze vergadering werd met algemene 
stemmen een wijziging in de structuur van 
de organisatie aanvaard. Zo wordt het da
gelijks bestuur van CEBOSINE voortaan 
gevormd door de nieuw benoemde voorzit
ter, de heer Joh. Boele, de fungerende 
bureau-directeur, mr. ir. G. de Vries 
Lentsch, en de voorzitters van de vijf onder
scheiden afdelingen waarin de werven 
naar hun activiteiten zijn ingedeeld.
Nieuw is ook dat de CEBOSINE-voorzitter 
in het vervolg niet tegelijkertijd directeur 
van een scheepswerf behoeft te zijn. De 
nieuwe voorzitter, voormalig directeur van 
Boele’s Scheepswerven en Machinefa
briek B. V., heeft op het ogenblik geen direc
te binding meer met een werf en kan dan 
ook op grond daarvan onafhankelijker op
treden.
Het sinds 1974 in Delft gevestigde kantoor 
van CEBOSINE wordt per 24 augustus a.s. 
verplaatst naar een nieuwbouwpand, gele
gen aan de Stationsweg 78a in Baren- 
d recht.

Raad van Bestuur 
Kon. Nedlloyd Groep
Medio 1985 zal de heer B. E. Ruys, voorzit
ter van de Raad van Bestuur van de Ned
lloyd Groep, zijn functie neerleggen in ver
band met het bereiken van de pensioenge
rechtigde leeftijd. Hij zal worden opgevolgd 
door de heer J. Groenendijk, die thans 
ondervoorzitter is.
De heer W. A. Mulock Houwer, thans 
directeur van Neddrill Nederland te Rotter
dam, zal per 1 februari 1985 worden be
noemd tot lid van de Raad van Bestuur van 
de Kon. Nedlloyd Groep.

Ballotage

Voorgedragen voor het GEWOON 
LIDMAATSCHAP

R. BOMHOF
4e Wtk Gebr. Broere te Dordrecht 
Kanaalstraat 61, 4388 BK Oost-Souburg 
Voorgesteld door A, C. de Kubber 
Afdeling Rotterdam

K. P, M, DEN BOOGERT 
Dredging Consultant engineer Breejen- 
bout Dredging Co. Mozambique 
Steenbroek 69, 4822 ZK Breda 
Voorgesteld door C. Wigny 
Afdeling Rotterdam

ir. A. W. HAKSTEGE 
Constructiebureau Stork-Werkspoor-Die- 
sel, Amsterdam
Hendrik Jacobszstraat 17*1, 1075 PA Am
sterdam
Voorgesteld door S. W. M. van Vuuren 
Afdeling Amsterdam

J. C. KEUS
SWTK ICT te Rotterdam 
J. Massenethof 11, 2551 XC Den Haag 
Voorgesteld door G. J. J. Scharrenborg 
Afdeling Rotterdam

N. C. DE KONING
Hoofd Tech. opleidingen der Kon. Marine, 
Amsterdam
Hondsroos 2,2651 XE Berkel en Rodenrijs 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling Amsterdam

P. MAST
2de SWTK ICT Rotterdam 
Arent van Lierstraat 19, 3297 AB 
Puttershoek
Voorgesteld door G. J. J. Scharrenborg 
Afdeling Rotterdam

D. P. DE RIDDER
Oud-SWTK/Superintendent engineer 
Shell Tankers B.V.
Duinbeek 2, 3334 GC Zwijndrecht 
Voorgesteld door Ing. t. Berger 
Afdeling Rotterdam

W. SMIT
Docent scheepswerktuigkunde, wiskunde 
en regeltechniek a.d. Hogere Zeevaart
school te West-Terschelling 
nr. 61, 8895 KS Lies (Terschelling) 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling Groningen

B. SPROKKEREEF 
Techn. Inspecteur Rollo B.V. 
Thorbeckestraat 7, 2613 BT Delft 
Voorgesteld door H. D. Hielkema 
Afdeling Rotterdam



T. J. STIERUM
Project ieider Vlaardingen Oost Bedrijven 
BV.
Hugo v. Voorneweg 48,3218 VH Heenvliet 
Voorgesteld door J. van der Linde 
Afdeling Rotterdam

Nieuwe Opdrachten

Kon. Mij. ’De Schelde'
Het Ministerie van Defensie heeft aan de 
Kon. Mij. 'De Schelde' onlangs opdracht 
verstrekt tot de (af)bouw van een duikoplei- 
dingsschip voor de Koninklijke Marine. 
Eind januari 1983 reeds werd door de KMS 
het stalen ponton van het botel’ opgele
verd.
De drijvende duik- en demonteerschool, 
waarvan de verdere bouw en inrichting ca. 
anderhalf jaar in beslag neemt, heeft een 
orderwaarde van ƒ  12 milj. en levert ca. 50 
manjaren werk op.
Het botel (lengte 68 m, breedte 12 m, ge
wicht 800 ton) bestaat uit een stalen pon
ton, waarin de leslokalen en de demonstra
tieruimten zullen worden geïnstalleerd, 
waarboven het hoofddek is gesitueerd met 
het onderhoudsbedrijf, de kleedruimten, 
de kantoren en de decompressietanks. In 
de twee bovenste lagen komen de slaap
vertrekken , de dagverblijven en de kantine. 
Aan boord is plaats voor 106 bemannings
leden.
De duik- en demonteerschool, die de naam 
'Thetis' (zeegodin uit de Griekse mytholo
gie) zal krijgen, is een eigen ontwerp van de 
Koninklijke Marine en dient ter vervanging 
van het huidige, verouderde opletdings- 
vaartuig Hr. Ms. 'Soemba' (bouwjaar 
1926).

Tewaterlatingen

Vlnland
Op 30 mei 1984 is met goed gevolg te 
watergelaten de gastanker 'VINLAND'. 
bouwnummer 356 van B.V. Scheepswerf 
Waterhuizen J. Pattje te Waterhuizen, be
stemd voor Transmar op de Faroer. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 63,10 m; 
breedte 12,80 m en holte 6,00/9,50 m 
In dit schip worden geïnstalleerd een MWM 
hoofdmotor, type TBD 444-8 L, met een 
vermogen van 1800 pk bij 750 omw/min, en 
3 MWM hulpmotoren, type 234 V 8 met een 
vermogen van elk 412 pk bij 1800 
omw/min.
De gastanker wordt gebouwd onder toe
zicht van Bureau Veritas voor de klasse: I 
3/3 E +  Liquefied gas carrier (Type II PG), 
Deep sea, ICE III AÜT-MS.

A. VELDMAN
1 e stuurman/Wagenborg-bedrijfsleider 
Stokershiem 2, 9163 KK Nes 
Voorgesteld door L. M. Huitema 
Afdeling Groningen

Smit Engeland.
Op 1 juni 1984 is met goed gevolg te water
gelaten de sleepboot 'SMIT ENGELAND', 
bouwnummer 619 van Scheepswerf Bijl- 
holt B.V. te Foxhol, bestemd voor Smit-Vos 
Havensleepdienst te Rotterdam. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 22,- m; 
breedte 7,80 m en holte 3,70 m,
In dit schip worden geïnstalleerd twee 
Stork-Werkspoor Diesel hoofdmotoren, ty
pe 6 FHD 240 met een totaal vermogen van 
1000 pk bij 790 omw/min, en twee Volvo 
hulpmotoren, type D-45-B met een vermo
gen van elk 57 pk bij 1500 omw/min.
De sleepboot wordt gebouwd onder toe
zicht van Bureau Veritas voor de klasse:
I 3/3 E HF Tug, Deep Sea.

Verkochte schepen

Larixborg.
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company te Rotterdam is het 
m.s. LARIXBORG’, eigendom van Linden 
Lloyd V B.V. te Ursem, verkocht aan de 
Panamese Rederij Drayton Enterprises 
SA.
Het schip is een singledecker met een 
draagvermogen van 2.151 ton, gebouwd in 
Noorwegen in 1964 en uitgerust met een 
1.850 pk Werkspoor hoofdmotor.
De overdracht heeft inmiddels te Rotter
dam plaatsgevonden en het schip is her
doopt in 'SYDFJORD'.

Agenda

WINDTECH '85 call for papers
The international Symposium on Windship 
Technology WINDTECH '85 will be held in 
Southampton 23rd-25th April 1985. 
Abstracts of papers for the WINDTECH '85 
symposium are requested prior to 31st Au
gust '84. Decisions on abstracts will be 
made by 30th September '84 and papers 
(in English) are required by 28th February 
'85.
Areas of interest cover all aspects of wind
ship technology and a possible list of topics 
includes:
-  All forms of wind-assist devices such as 

sails, kites, praticable thrusters etc.
-  Methods for evaluating wind-assist be

nefits.
-  Operating techniques for wind-assist 

ships such as weather routeing.

A. J. VAN ZOMEREN
Leraar Nautisch College, Den Helder
Schelfhoutplantsoen 5, 1701 NG
Heerhugowaard
Voorgesteld door S, J. Kuiper
Afdeling Amsterdam

-  Associated technology such as wind- 
assist/engine/propeller interface.

-  Relevant innovative products and ser
vices.

-  Specialised instrumentation.
This list is not intended to pre-judge areas 
of interest and authors are encouraged to 
submit abstracts on any topic they feel is 
relevant.
Abstracts should be sent to: Prof. Ir. J. 
Gerritsma, Technische Hogeschool, Me- 
kelweg 2, 2628 CD Delft.

Jubileum-symposium ’Nederlands 
Instituut voor Lastechniek'
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan 
van het Nederlands Instituut voor Lastech
niek in Den Haag wordt op 28 september 
1984 een jubileum-symposium gehouden. 
Dit symposium, dat plaatsheeft in het Ne
derlands Congresgebouw in Den Haag, 
heeft als thema 'De lastechniek na 1984'. 
Tijdens het ochtendprogramma zullen 
voordrachten worden gehouden door drs.
H. Lelieveld (directeur-generaal van het 
directoraat-generaal voor de Industrie), 
door Prof. Dr. G. den Ouden (voorzitter van 
de jubileumcommissie) en door Prof. Dr. P. 
Jongenburger (Hoogleraar afdeling Me
taalkunde T.H.-Delft) terwijl door de voor- 
zittervanhetN.I.L., ir.H.Wijlhuizen, enkele 
erepenningen en oorkonden zullen worden 
uitgereikt.
Tijdens het middagprogramma zullen drie 
parallelle zittingen worden gehouden met 
als subthema’s: 'Produktiviteitsverhoging/ 
kostenverlaging’, 'Kwaliteitsaspecten' en 
'De lasser en zijn werk'.
Naast het symposium wordt door het N.I.L. 
ook een laswedstrijd georganiseerd voor 
cursisten voor het Gronddiploma Booglas- 
sen en MIG/MAG-lassen en een landelijke 
fotowedstrijd over 'De lasser en zijn werk'. 
De beste resultaten van beide wedstrijden 
zullen worden geëxposeerd tijdens het 
symposium.
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan 
wordt bovendien een jubileumnummer uit
gegeven van het blad Lastechniek.
Voor meer informatie kunt u zich wenden 
tot het N.I.L., telefoon 070-600937, de heer 
J. van 't Hoff.

Offshore Safety Conference
The 2nd United Kingdom Offshore Safety 
Conference will take place in the south

NIEUWSBERICHTEN
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designers of 
patrol boats

Naval a rch itec ts , m arine engineers, co n su lta n ts , surveyors

P O Box 444 - 4200 AK G orinchem  - H o lland  
Tel 01830-35711 - Telex 25677 J

HOLLAND R0ERPR0PELLER
voor optimale manoeuvreerbaarheid

Wordt succesvol 
toegepast voor o.a. 

veerponten 
passagierschepen 

binnenschepen 
kraanschepen 

drijvende bokken 
sleep- en duwboten 

reinigingsvaartuigen 
patrouillevaartuigen

Standaard leverbaar tot 
700 pk. Speciale uitvoeringen en 
grotere vermogens, aangepast 
aan uw wensen en bedrijfs
omstandigheden, kunnen geleverd worden.

Vraag prijs en uitvoerige dokumentatie bij

Johan Dane bv
m achinefabriek en handelsondem em ing

IJssellaan 1b, 2935 CV Ouderkerk a/d IJssel 
te l.01808-2889/3008,telex 26401 intxnl

Assurantietermen H. Haverktirn Van Kijwwtjk

en ASSURANTIE

Wetsartikelen TERMEN EN 
WETSARTIKELEN

R. A. Haverkorn van Rijsewijk

Alfabetische handleiding voor in Nederland bestaande 
vormen van verzekering, alsmede in gebruik zijnde 
uitdrukkingen, clausules en verdere 
wetenswaardigheden op verzekeringsgebied. Ook zijn 
een aantal wetsdelen opgenomen die betrekking 
hebben op ’het verzekeren'.

Bij de 13de druk zijn de gegevens weer geheel 
aangepast aan de nieuwste ontw ikkelingen en 
bepalingen door mr R. F. Brouwer.
529 pagina’s, form aat 18 x 10,5 cm. ƒ  41,75.

Ook verkrijgbaar in de boekhandel.
Bewerkt door mr k. F. Brouwer

■ jL. nnm jt~ ii^ uitf v° rs h
f  j \  /  L J ; pieter de hoochweg 111 

A IJL) LJ LJ 3024 bg rotterdam

13de druk



M A C H I N E F A B R I E K

SAEDT B.V.
Octaanweg 9-11 (Hemhavens)
1041 AM Amsterdam 
Telefoon 020 -11 83 95

REPARATIE VAN POMPEN
voor SCHEEPVAART en INDUSTRIE.
DRAAI-, FREES-, KOTTER- 
EN SLIJPWERK

ARGON-ARC LASWERK

VEROLME 
SCHEEPSWERF 
HEUSDEN B.V.

is een bedrijf met 470 werknemers 
en bouwt middelgrote, vaak zeer com
plexe zeeschepen van allerlei aard.

Wij zoeken voor onze tekenkamer een

CONSTRUCTEUR
met ervaring in het ontwikkelen en 
begeleiden van alarmerings-, 
signalerings- en afstands- 
bedieningssystemen voor 
machinekamerinstallaties aan boord 
van schepen.
Tevens zal deze functionaris 
belangstelling dienen te hebben 
voor elektronica.
Deze machinebouwer zal een 
opleiding moeten hebben op 
H.T.S.-niveau of een voltooide 
opleiding M.T.S.-wtb. met 
aanvullende studies.

en een

CONSTRUCTEUR
met ervaring in het ontwikkelen van 
schema’s voor pijpsystemen aan 
boord van schepen.
Deze functionaris dient een 
opleiding op M.T.S.-niveau te 
hebben.
Zijn leeftijd zal tussen 25 en 35 jaar 
liggen.

Belangstellenden voor één van 
deze functies, verzoeken wij hun 
schriftelijke sollicitatie te willen 
zenden aan de personeelsdienst 
van ons bedrijf,
Postbus 3, 5256 ZG Heusden.

F o to - en F ilm s tu d io  M.N. H oogezand

ontwerp en inbouw m achinekam ers - tanker instal
laties - installaties zandwinningsbedrijven - deklui- 
ken - systeem transport e ffic iency - tussendeklui- 
ken - s taalconstructies - hydraulische machines voor 
scheepsbouw - diesel aggregaten - hefkranen - p ijp 
leidingen - bouw voor- en achterstevens - com plete 
scheepssecties - matrijzen - stempels voor elke in
dustrie - transportabele (cutter) zuigers D.M.I.

B.V. MACHINEFABRIEK 
EN REPARATIEBEDRIJF

D. E. GORTER
Postbus 6 -  Hoogezand Holland
Tel. (05980) 9 58 35 -  Telex 53054



coast resort of Eastbourne between 2 and 4 
October 1984.
Sponsored by the United Kingdom 
Offshore Operators Association, the con
ference will consider accident prevention 
techniques, systematic risk analysis and 
the rationalisation of offshore search and 
rescue. ’It is our intention', says conference 
committee chairman C. R. Penny of British 
Petroleum, 'to offer a forum for all those 
interested in safety, away from their day to 
day pressures.'
The first conference, held in Eastbourne in 
1982, attracted more than 300 delegates 
from 13 countries in Europe, the Middle 
East and Australasia. More information 
from: Vortex, 2 Chute Lodge, Chute Forest, 
Andover, Hampshire, England SP11 9DG.

Diversen

75 jaar internationaal overleg 
inzake werkgelegenheid en 
veiligheid op zee
Op 28 april j.l. is het internationale 'Verdrag 
inzake de normen voor opleiding, dipiome- 
ring en wachtdiensten voor zeevarenden' 
in werking treden. Dit STCW-Verdrag, tot 
stand gekomen op initiatief van de Interna
tionale Maritieme Organisatie (IMO) van de 
Verenigde Naties, zal naar verwachting 
binnenkort ook door Nederland worden ge
ratificeerd.
Eén van de belangrijke organisaties, direct 
betrokken bij de totstandkoming van 
dit STCW-Verdrag, is de Internationale 
Scheepvaart Federatie (ISF). De ISF is 
24 mei 1909 opgericht door de redersorga- 
nisaties in België, Denemarken, Duitsland, 
Engeland, Nederland en Zweden ter be
hartiging van de belangen van de Europe
se reders. Momenteel is de ISF een wereld
wijde organisatie, waarbij redersverenigin- 
gen uit 28 landen zijn aangesloten, die te 
zamen ruim 60% van de wereldtonnage 
vertegenwoordigen, die werk biedt aan ca. 
500.000 zeevarenden.
De ISF is ook de spreekbuis van de interna
tionale redersorganisaties bij de Internatio
nale Arbeids Organisatie (ILO) en heeft 
zitting in alle internationale organen waar 
werkgelegenheidsaspecten en veiligheid 
voor zeevarenden aan de orde komen. Re
sultaat van dit overleg is o.a. ook het inter
nationale 'Verdrag inzake de minimum
normen op koopvaardijschepen', dat in de 
Nederlandse wetgeving is vastgelegd in 
o.a. het Wetboek van Koophandel, de 
Schepenwet, het Schepenbesluit, het 
Schepelingenbesluit, de Wet op de Zee- 
vaartdiploma’s, de Wet Arbeids- en Rusttij
den Zeescheepvaart en het Besluit Ar
beids- en Rusttijden Zeescheepvaart, als
ook het nu van kracht wordende STCW- 
Verdrag.
In september a.s. zal de ISF met vertegen
woordigers van de internationale werkne
mersorganisaties bijeenkomen om een 
aanzet te geven voor de in 1987 te houden

Maritieme Conferentie over onderwerpen 
inzake sociale zekerheid, werkgelegen
heidsaspecten, medische verzorging aan 
boord, de methoden van aanwerving en de 
verantwoordelijkheid voor het repatriëren 
van zeelieden uit buitenlandse havens.

Weekly listing of new ship orders
Shipyard Orders Weekly Report, a new 
publication introduced recently by Lloyd’s 
Register of Shipping, is invaluable for those 
concerned with the shipbuilding and ship
ping industries, especially, companies in
volved in supplying equipment, materials 
and services for new shipbuilding projects. 
The publication is a weekly summary of 
shipyard work processed by Lloyd's Regis
ter of Shipping, and is based on LR's New 
Construction computer file, which is 
acknowledged as the most authoritative 
source of world orderbook information. In 
addition to new orders for merchant ships of 
100 gt and above, it also covers comple
tions for ships of 500 gt and above.
It is divided into two sections. Part One lists 
new orders by country of build, shipbuilder 
and yard number. The details given include 
ship type, gross/deadweight tonnage, 
owner, engine type, horsepower and esti
mated delivery date. A separate section 
lists details of recently reported cancella
tions. In Part Two, completions are listed in 
alphabetical order, with details of ship type, 
owner, length, tonnage and flag.
An optional telex service, which is parti
cularly useful to overseas subscribers, is 
also available and covers new orders for 
ships of 500 gt and above.
Further details are available from: The 
Manager, Shipping Information Services, 
Lloyd's Register of Shipping, 71 Fenchurch 
Street, London.

Norwegian wave power -  In 1985?
In 1985 Norway can put into use the world's 
first water column power station, at a loca
tion on Norway’s west coast,
The power will generate electricity from 
waves. The power station itself will be built 
into the bed rock. The impact of the waves 
will lead to atmospheric pressure in a shaft 
which has also been blasted out of bed 
rock. This pressure will drive a turbine 
which produces power. It is estimated that 
the price of the power stations will be 1.3-
1.6 million USD. It will be able to generate 1 
million kWh per year, which is sufficient to 
supply the needs of 30-40 homes.

Work on the project started as far back as 
1972 at the firm Kvaerner Brug A/S. The 
power station now to be built represents a 
gigantic trial installation in full scale. The 
project has already been tested on a small 
scale at hydrodynamic laboratories in 
Trondheim. The most important factor 
which must now be tested is the enormous 
loads which will be exerted in the shaft 
when storms arise along the coast where

the power station is to be built.
The implementation of the project is subject 
to the approval of the authorities. (Norin- 
form)

Shipbuilding In Japan in 1982-83
The Japan Ship Exporters' Association 
(JSEA) has recently published an annual 
report, Shipbuilding in Japan 1982-83', 
While the industry's results held up reason
ably well in fiscal 1982, newbuilding orders 
fell drastically, 48% down at 4.4 million 
gross tons (G/T) on the fiscal 1981 figure of 
8.4 million G/T. ' .  . .  there is growing con
cern in the world’s shipbuilding industry 
circles that it will be confronted with yet 
another depression when it has not fully 
recovered from the previous depression', 
says the Director-General of the Ship 
Bureau of the Ministry of Transport in his 
foreword to the report.
The report, for the fiscal year 1982, de
scribes efforts being made by the 
Japanese government and the industry it
self to adjust to the downturn. It also 
summarises the industry’s performance in 
newbuilding, ship repair, labour force em
ployed, business results and in the ship 
machinery sector. The report is edited 
under te supervision of the Ship Bureau of 
the Ministry of Transport, which is the 
branch of government in charge of shipbuil
ding policy. Statistics and other back
ground information is also provided,

Offshore

Statoil op het Nederlandse plat?
Het Noorse staatsoliebedrijf Statoil heeft 
toestemming gekregen van de overheid 
om nieuwe opdrachten te zoeken op het 
Nederlandse continentale plat. Statoil wil 
mededingen om concessies bij de vijfde 
verdeling in Nederland.
Statoil heeft al van vroeger 7,5% -  aande-- 
len in twee Nederlandse olievondsten, 
waarvan de ene (kotter) van de herfst in 
produktie wordt gebracht en de andere 
(logger) het votgend jaar. Wat het bijzonder 
aantrekkelijk maakt voor Statoil om op 
nieuwe blokaandelen in te schrijven, is het 
feit dat de kosten kunnen worden afge
schreven van de inkomsten van de Kotter- 
en Loggervelden.
De Nederlandse industrie is bij de uitbouw 
van de Noorse olie- en gasvelden veel 
gebruikt en nu hoopt dus Statoil op het 
omgekeerde op het Nederlandse plat om 
daar Noorse produkten en diensten te kun
nen gebruiken.

North Sea drilling  activ ity continues to 
Increase.
Figures released by the British interna
tional energy advisers, Gaffney, Cline and 
Associates show a continuing upward 
trend in total offshore drilling activity. 
Exploration both in the United Kingdom and 
the rest of Europe is maintaining the com



paratively high level seen since mid-1982. 
Total drilling activity throughout Europe 
has reached record levels. Nevertheless, 
the advent of the winter season will cause a 
reduction in this figure, particularly in 
Norway.
In the United Kingdom the construction and 
development Indices continue to decline. 
However, there are a number of develop
ment plans expected to be proposed or 
approved during the next few months which 
will arrest this trend, Most recently, appro
val for the marginal Highlander field has 
been granted and it is hoped that the De
partment of Energy will approve further 
developments before the end of the year. 
Tom Cox, managing director of Gaffney, 
Cline and Associates, in commenting on 
the indices said The continuing high level 
of exploration drilling activity and the good 
success ratios obtained -  particularly in the 
United Kingdom -  augurs well for future 
development activity. However, the long 
lead time between discovery and com
mencement of development (which can be 
five years or more) means that we shall not 
see the effects of this before 1986-1987. In 
the meantime new developments which 
may be planned will not materially increase 
the development index until that time1. 
The indices cover the United Kingdom as a 
separate major area while the European 
indices cover Norway, Denmark, Ger
many, The Netherlands and the Republic of 
Ireland. (LPS)

Techn ische  in fo rm a tie

Nieuwe kogelomloopsplndel
Grote positioneringsnauwkeurigheid, 
geen stick-slip en zeer hoge stijfheid en 
draagkracht zijn de bijzondere eigen
schappen van de nieuwe kogelomloop- 
spindel.
Opvallend zijn een aantal constructieve 
verbeteringen, zoais b.v. de naar verhou
ding hoge aanvlijing tussen kogels en rol- 
banen, de kogel terugloop na elke draad- 
gang, de wijze en plaatsing van de kogel- 
omsturingen en het samenpassen van de 
twee tegen elkaar voorgespannen moeren 
zonder extra tussenring.
Bovendien zorgt de inbouw van de voor de 
betreffende draadspoed zo groot mogelij
ke kogeldiameter voor zeer goede rolom- 
standigheden en hoge loopnauwkeurig- 
heid.
De speciale, over de gehele spindelomtrek 
aanliggende rubber afdichtingslippen val
len op door hun uiterst geringe wrijving en 
warmte-ontwikkeling en handhaven zo ge
durende lange tijd de hoge precisie en op- 
pervlaktekwaliteit van de kogelomloop- 
spindel.
Bij de ontwikkeling van de kogelomloop- 
spindel ging het de F.A.G. constructeurs er 
ook om de gangbare afmetingen te hand
haven alsmede de DIN-afmetingen en re
kening te houden met de genormaliseerde

draadspoed groottes 5,10 en 20 mm, zodat 
vervanging in bestaande machines geen 
probleem schept.
Voor de nieuwe kogelomloopspindels is 
uitgegaan van het nominale diameterbe- 
reik 20 tot 100 mm met een totaallengte van 
max. 4000 mm en max. 3000 mm draad
lengte in de nauwkeurigheidsklassen 5,10 
en 25 micrometer per 300 mm draadlengte, 
welke in de categorieën A tot E van DIN 
69051 vastgelegd zijn.
Meer informaties: FAG Nederland B.V., 
Postbus 11039, 3004 EA Rotterdam. Tel.: 
010-37 40 11, Telex: 25187 fag nl.

TRICLAD verbindingsstrippen
Triclad verbindingsstrippen zijn strippen 
die vervaardigd worden d.m.v. explosief 
lassen. Deze door de Franse fabriek Nobel 
Explosifs ontwikkelde methode van verbin
den wordt sinds enige tijd met groot succes 
op scheepswerven toegepast als alterna
tief voor de arbeidsintensieve bout/moer 
verbinding tussen aluminium en staal. De
ze twee metalen zijn met het normale las- 
proces niet aan elkaar te verbinden doch de 
strip maakt dat wel mogelijk.
De strip is opgebouwd uit drie lagen te 
weten staal, zuiver aluminium en AIMg 4, 5 
die een dikte hebben van respectievelijk 
19,9,5 en 6,5 mm. Zoals vermeld zijn deze 
drie lagen d.m.v. een dynamiet-explosie 
aan elkaar verbonden volgens het principe 
van schokgolflassen (cladden).
De voordelen van de strip zijn onder meer:
-  gemakkelijk en snel te verwerken
-  arbeidsbesparend
-  geen afdichtingsproblemen
-  geen corrosie.
Bovendien kunnen oude gecorrodeerde 
bout- of klinkovergangen vrij simpel gerevi
deerd worden d.m.v. deze strippen.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij: Mer- 
rem & la Porte B.V., Divisie Metalen, Vei- 
lingweg 2, 5301 KM Zaltbommel, tel. 
04180-5022.

Brochure from drew Ameroid Marine
Drew Ameroid Marine announces the 
availability of a new brochure which des
cribes the service it offers to the marine 
industry worldwide.
The four-color, eight-page brochure covers 
all Drew's chemical programs as well as its 
newest lines; sealing products and welding 
and refrigerant products.
For a copy of the brochure, Drew Ameroid 
Nederland BV., P.O. Box 932, 3000 AX 
Rotterdam, tel. 010-332866.

New advanced radars from  Krupp Atlas
Four new advanced radars designed for 
ships of any size or class, the ATLAS 
Rasterscan 7600/8600 series, are 
announced by KRUPP ATLAS ELEKTRO- 
NIK. All represent a significant technologi
cal breakthrough in contemporary marine 
radar design by being the first to offer con
tinuous true daylight rasterscan display on

a 16" screen, resulting in a quality of pre
sentation superior to a conventional TV 
picture.
Comprising RM, TM and two ARPA mod
els, the ergonomically-designed series in
corporated latest advances in signal pro
cessing techniques in addition to a raster
scan display concept. Each conforms to 
IMO, USCG and other international spe
cifications and is capable of operating over 
ranges of between 0.3 and 72 nm.
Models are of compact console-type de
sign and may be operated in either sitting or 
standing position via a simplified mem
brane-based control panel and integrated 
display for inter-active guidance. A key fea
ture is true dayligth display on a 67 cm high 
resolution raster-screen made possible by 
a stored image process which allows im
mediate and continuous all-round 16" radar 
presentation under alt viewing conditions. 
Displays are subdivided into the precision 
16" radar presentation and to be left of the 
screen, a number of preselectable data 
fields; these include status of selected 
operation mode and adjustments, marker 
positions, own ship's data, target data, 
alarms, failure diagnosis and other desired 
parameters accessed via integral 
keyboard and menu control functions. 
Target trails of adjustable length for all mov
ing targets facilitate rapid orientation to traf
fic situations. A new centred TM display 
mode eliminates disadvantages of true mo
tion presentation by maintaining own ship's 
position fixed on PPI and indicating moving 
targets with their true trails.
Both RM and TM models provide for the 
manual acquisition of up to ten targets as 
well as semi-automatic plotting with target 
data readout, including CPA and TCPA. 
All 7600/8600 models incorporate exten
sive on- and offline self-check facilities as 
well as full provision for a trail manoeuvre 
function for rapid prediction and assess
ment of a given traffic situation. Similarly, all 
are characterised by flexible interfacing 
with other navigational sensors and pro
cessing systems.
Each is available with either X- (3 cm) or S- 
band (10cm), transceiver/antenna and can 
be interswitched for cross connection and 
master/slave operation. Examples of the 
new series will be shown in public for the 
first time at this month's Expo Ship North 
America exhibition in New York.
Inquiries to: STC Marine Services (Be
nelux) Ltd., P.O. Box 175, 3100 AD 
Schiedam, tel. 010-730288.



IMCO Labels for transportation Dangerous Goods

10 x 10 cm
27 x 27 cm containers 
30 x 30 cm tankdorries
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SERVICE

„Ik heb ’t aan boord zelf gezien: 
kabeldoorvoeringen zonder 
GEAQUELLO”

„Wat zal het moeilijk geweest zijn 
dat schip te verzekeren..
Wie dergelijke problemen 
wil voorkomen kan beter 
bijtijds kontakt opnemen 
metAEG-TELEFUNKEN.

De Afdeling Scheepsbouw 
is wereldwijd toon
aangevend op het gebied 
van:

• Systeem engineering
• Energie
• Automatisering
• Communicatie
• Data-processing
• Meettechnieken
• Kabeldoorvoeringen met A60 - eert.
• Technische services
• Turn-key-projecten
• Diversen AEG

AEG-TELEFUNKEN Nederland N.V. Marine Service, Rijnhaven N.Z. 45, Postbus 5115,3008 AC ROTTERDAM, Tel 010-855644 /  206611 (buiten kantoortijd) - Telex 28822


