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AIS HET QM WERFKRANEN GAAT

Potain is de betrouwbare Franse bouwkraan, waar de 
Nederlandse Industrie- en Bouwmachine Maatschappij de 
importeur van is. Rendabele kwaliteitsmachines met 
zeer aantrekkelijke condities en de vermaarde N.I.B.M. 
24-uurs service.

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

Vestiging: Sittard, tel. 04490-10566, telex 36134 
Hoogeveen, tel. 05280-66644

Tevens op dit moment beschikbaar:
Twee Potain werfkranen type 875, resp. 877. 
Haakhoogte plm. 20 meter, railsrijdend. 
Gieklengte 41 meter, max. capaciteit 15.000 kg.

N.I.B.M ook voor Airm an compressoren en mini-graafmachines 
Bergeaud steenbrekers en recycling-installalies. Elephant bouwliften, 
lieren en pompen. Mack trucks Nissha hydraulisch aangedreven 
rupskranen en generatoren. Sam bron dumpers, ruwterrein vorkhef
trucks en verreikers. Toyota vorkheftrucks en schrankladers.
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Er is bepaald geen gebrek aan nieuws op 
het uitgestrekte terrein van de maritieme 
techniek. Een kleine bloemlezing uit de 
dagblad- en vakpers toont dit duidelijk aan:
-  Europese scheepsbouw in grote pro

blemen;
-  In 1990 méér container- en bulkschepen 

nodig;
-  Groei van het zeevervoer niet voldoende 

om overcapaciteit aan scheepsruimte 
weg te nemen;

-  Stroppenpot slokt deel van de winst 
Scheepshypotheekbank op;

-  Indonesië houdt scheepsbouworders in 
eigen land;

-  Booreilanden in de Noordzee op verlies
gevende koers;

-  Japan en Zuid-Korea stellen grenzen 
aan scheepsbouwgroei;

-  Nieuwbouwtonnage bedreigt bulkmarkt;
-  Offshore-werk zal in IJmuiden nog 

groeien;
-  Situatie reparatiewerven in Rotterdam 

stabiel gebleven;
-  HAL verwacht in 1984 slechts beschei

den resultaat;
-  Lage Sowjetvrachten groeiende bedrei

ging voor Westerse vloot;
-  Omvang Comecon-vloten blijft groeien;
-  Recente ontwikkelingen in scheeps

bouw, transportmiddelenindustrie en 
offshore;

-  Marktpositie Mammoet Transport aan
zienlijk versterkt.

Het is verleidelijk om over al deze zaken 
enkele woorden te zeggen, maar plaats
ruimte noopt tot een keuze, waarbij we met 
het eerste item beginnen. Het is een recen
te uitspraak van mr. F. Andriessen, Euro
pees Commissaris voor concurrentieza- 
ken. Het was weer de open deur die inge
trapt werd, maar hij voegde eraan toe, dat 
de scheepsbouw er nóg beroerder voor
staat dan men zich tot dusver realiseerde. 
Hij heeft daarom de Europese ministers 
van Economische Zaken van zijn bezorgd
heid over de situatie op de hoogte ge
bracht. De Europese Commissie is in dit 
verband van mening, dat het noodzakelijk

is dat een Europese richtlijn, die de steun 
aan de scheepsbouw regelt, en die eind 
1984 expireert, nog voor een periode van 
minstens twee jaar moet worden verlengd. 
In Nederland is de situatie zo, dat de rege
ling 'Generieke Steun Zeescheepsbouw’, 
die in 1980 in werking is getreden, naar de 
huidige stand van zaken eind 1984 zal 
worden beëindigd. In het kader van een 
onderzoek door bureau McKinsey zal wor
den bezien óf en op wélke wijze aan een 
eventuele voortzetting vorm kan worden 
gegeven. Daarover was echter op het mo
ment van schrijven nog niets bekend, en 
daarom keren we nog even terug naar mr. 
Andriessen. Bij de discussie over de ver
lenging van de genoemde richtlijn is het In 
de Europese ministerraad al direct tot een 
ferme botsing gekomen tussen landen die 
voor en tegen verlenging van de richtlijn 
zijn. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 
staan achter het voorstel van de commis
sie, maar de Bondsrepubliek vindt dat er nu 
zo langzamerhand een voldoende her
structurering in deze tak van industrie heeft 
plaatsgevonden en is dus tegen, evenals 
Denemarken. Nederland neemt een tus
senpositie in. Een besluit over verlenging

Inhoud van dit nummer:

Geen gebrek aan nieuws 
op het terrein van de maritieme 
techniek .......................   395

Het gevaar van schokbelastingen 
op schepen.........................  397

Nieuwe Uitgave ..................  397

CAD/CAM in Nederlandse 
Scheepsbouw .....................  398

Het ontwerp van een 
uitlaatsysteem voor een 
langzaamlopende 
scheepsdieselmotor; een case- 
history .................................  401

Verenigingsnieuws .............  406

ƒ 70,40 
ƒ 113,60 
/  5,00



van de richtlijn is in Luxemburg niet geno
men. Dit werd uitgesteld tot de volgende 
bijeenkomst op 20 november in Brussel, In 
een recent verslag van de Europese Com
missie over de toestand in de Europese 
scheepsbouw wordt zonder er doekjes om 
te winden geconstateerd, dat de situatie 
zeer penibel kan worden. Vorig jaar is het 
aantal nieuwe opdrachten in deze Europe
se bedrijfstak met 21 pet gedaald. De werk
gelegenheid verminderde met 9 pet. Het 
Europese aandeel in het totaal van nieuwe 
bouwopdrachten in de wereld is abrupt te
ruggevallen tot 11 pet, terwijl het voor vorig 
jaar nooit minder dan 17 pet is geweest. 
Japanse en Koreaanse scheepsbouwers 
hebben thans 65 pet van de wereldnieuw- 
bouwmarkt in handen, De Europese wer
ven zijn daarmee dan ook 'in een crisis in de 
crisis’ beland, zo meent de Europese Com
missie. Aardig gezegd, maar wel een glas
harde en bittere waarheid.
De Nederlandse Scheepshypotheekbank 
In Rotterdam zal in de komende jaren fors 
moeten reserveren om stroppen te kunnen 
opvangen. De verliezen waarmee de bank 
zich in het verleden zag geconfronteerd als 
gevolg van de gedwongen verkoop van 
schepen van een aantal dubieuze debiteu
ren, zijn weliswaar beperkt, maar zij heeft 
nog steeds leningen uitstaan aan debiteu
rendie in de puree zitten. Het jaar 1984 istot 
dusver voor de bank niet gemakkelijk ge
weest, maar er zijn wèl veel probleemge
vallen uit de portefeuille verdwenen, In to
taal zijn er 25 veilingen geweest. Daar
naast is een aantal zaken in der minne 
geschikt en staan er voor het eerst sedert 
jaren geen veilingen op het programma. 
Het betalingsgedrag van de debiteuren is 
verbeterd.
Als het vrachtvervoer afneemt daalt de 
waarde van de schepen. De bank heeft 
daarom gekozen voor de opbouw van een 
stroppenpot. In het eerste halfjaar daalde 
het resultaat van ƒ 11,5 tot /  1,8 miljoen als 
gevolg van het feit, dat ƒ 9,7 miljoen in deze 
pot werd gestopt, De bank hoopt in het 
tweede halfjaar een gelijke dotatie aan de
ze pot te kunnen doen.
Drewry Shipping Consultants in Londen 
voorspelt, dat er in 1984 voor het eerst 
sinds 1980 weer meer dan 300 miljoen ton 
erts over zee zal worden vervoerd. Even
wijdig daaraan zal uiteraard de vraag naar 
transport voor kolen toenemen, voorlopig 
echter voornamelijk voor cokes, maar later 
op het westelijk halfrond ook voor steen
kool. De verwachting bestaat dat er ook 
een grotere vraag komt naar scheepsruim- 
te voor graanvervoer. Daarbij zullen Aus
tralië en Argentinië een groter aandeel ver
werven, zodat de graanleveranciers in de 
VS onder een groetende concurrentiedruk 
komen te staan. Drewry voorziet een aan
houdend positieve trend op de zeevrach- 
tenmarkt. Overigens is de vraag naar het 
vervoer van bulkgoederen in 1984 reeds 
aanzienlijk toegenomen. De nadruk wordt

erop gelegd, dat hoe de markt zich wérke
lijk zal ontwikkelen méér zal worden be
paald door het aanbod van scheepsruimte 
dan door de vraag er naar. Het gevaar is 
namelijk levensgroot, dat de reders bij de 
geringste opleving tè snel zullen reageren 
en de markt met nieuwbouwtonnage over
spoelen, waardoor de opleving doodge
drukt wordt. Het besef dat niemand daarbij 
is gebaat is nog steeds niet doorgedron
gen. De groei van het overzeese vervoer is 
bij lange na niet voldoende om de nog altijd 
bestaande overcapaciteit aan scheeps
ruimte op te vangen, en het ziet er inder
daad naar uit dat deze situatie nog wel even 
zal duren.
De toestand op de scheepsreparatiewer- 
ven in het gebied van de Nieuwe Water
weg, waar zo’n 4000 man emplooi vinden, 
is in 1984 niet verergerd. Dat is dan in ieder 
geval een winstpunt, al zet het nog niet veel 
zoden aan de dijk. Zoals bekend mag wor
den verondersteld is de gemeente Rotter
dam door het RSV-debacte in 1983 zeer 
nauw betrokken geraakt bij de problemen 
van de betrokken werven in haar territoir. 
Volgens drs. J. Geerling, hoofd van de 
afdeling economische zaken van de ge
meente, kan de ongewijzigde situatie wor
den afgeleid uit de behaalde omzetten en in 
het niet verder inkrimpen van het perso
neelsbestand. Alleen bij Wiiton-Fijenoord 
vindt nog afvloeiing van personeel plaats. 
De arbeidspool Stichting Werkmetaal, 
waarbij 600 werknemers en 76 bedrijven 
zijn aangesloten, werkt met succes. Sinds 
januari werden er 672 werknemers voor 
kortere of langere tijd geplaatst, terwijl in 
oktober meer dan een derde van de inge
schreven werknemers aan de slag was. Bij 
de arbeidspool Wervenpool' waren 80 
mensen aan de slag.
Voor een zo groot mogelijke betrokkenheid 
van de industrie bij ontwikkelingen op het 
Nederlandse deel van het Continentale 
Plat, zijn oriënterende gesprekken aan de 
gang met de in Nederland opererende gas
en olieproducenten omtrent te plannen in
vesteringen, zo kan men lezen in de memo
rie van toelichting op de begroting van het 
ministerie van economische zaken voor 
het jaar 1985. Met een 'helaas' wordt gewe
zen op een verder toenemend protectionis
me in het internationale vlak. Echter, het 
open Nederlandse beleid vormt het be
langrijkste argument in het tegengaan van 
deze protectie. Aan dit uitgangspunt wenst 
Den Haag onverkort vast te houden. 
Inmiddels zijn met Noorwegen en het Ver
enigd Koninkrijk aanzetten gegeven tot 
een mogelijk 'Noordzee-overleg' ter voor
koming van verdere negatieve ontwikkelin
gen. Daarbij zullen, naast thema's als tech
nische ontwikkelingsprogramma’s, har
monisatie van veiligheids- en kwaliteitsnor
men, óók de onderlinge concurrentiever
houdingen en de gemeenschappelijke be
langen buiten de Noordzee onderwerp van 
gesprek moeten zijn, zo meent men bij EZ.

Ter bevordering van de export, onder meer 
door de vorming van samenwerkingsver
banden, zijn inmiddels reeds twee landen
studies afgerond; meerdere zijn in voorbe
reiding. Beleidsonderbouwende studies 
worden overwogen naar een meer inzich
telijke structuurschets van de veelheid van 
offshore-activiteiten, zowel bij de industrië
le produktiebedrijven als bij de dienstverle
nende ondernemingen. Het researchpro- 
gramma 'Marien Technologisch Speur
werk', dat een versterking beoogt van het 
technologisch kennisniveau van de off
shore industrie, zal ook in 1985 gecontinu
eerd worden.
In de Noorzee werkt zo’n 15 pet van alle 
verplaatsbare booreilanden in de wereld, 
dat wil zeggen 90 platforms en een boor- 
schip op een totaal bestand van rond 660 
eenheden. Het rendement van booreilan
den is echter slecht. Oorzaak: in de voorbije 
hausse-periode in de offshore-industrie 
zijn er tè veel besteld, terwijl de daling van 
de prijs van ruwe olie de animo verminder
de om de produktie uit zee op te voeren. 
Deze constatering is van Drewry Shipping 
Consultants. Zij voorspellen echter een 
verandering ten goede. Er komt een mo
ment dat de booractiviteiten in de Noorzee 
onafhankelijk van de prijs van ruwe olie 
zullen toenemen. Dat zou dan een positie
ve ontwikkeling zijn. Er zullen ook mogelijk
heden komen om marginale velden te ex
ploiteren.
Mammoet Transport, een 100 pet dochter
onderneming van de Kon. Nedlloyd Groep 
in Rotterdam, heeft haar marktpositie in 
belangrijke mate kunnen versterken mid
dels samenwerking met twee Duitse rede
rijen, Sloman Neptune, en Projekt. Deze 
combinatie in het kader van zwaar trans
port over de wereldzeeën behoort tot de 
grootste van de wereld. Het wâârom hier
van ligt in het feit dat de combinatie het 
mogelijk maakt de scherpe prijsconcurren
tie voor zwaar overzees vervoer althans 
voor een deel te kunnen opvangen, en dit 
maakt het mogelijk om ook onder de huidi
ge omstandigheden het hoofd boven water 
te kunnen houden.
Zwaar transport richt zich op grote investe
ringsprojecten zoals b.v. olieraffinaderijen, 
energiecentrales, chemische fabrieken en 
dergelijke. Er is echter sprake van een 
krimpende markt als gevolg van de econo
mische crisis en daardoor is een overcapa
citeit in de wereldvloot van zwaartransport- 
schepen ontstaan, die een 'cutthroat' con
currentie in het leven heeft geroepen. De 
marktomstandigheden verschaffen op het 
ogenblik echter bitter weinig uitzicht op een 
snel herstel. Daar komt nog bij, dat de 
belangrijkste markt, het Midden-Oosten, 
verzadigd lijkt te zijn, met uitzondering ech
ter van Irak en Iran, waar de oorlog een 
spaak in het wiel heeft gestoken. De off
shore-industrie in het Noordzeegebied

(vervolg op pagina 397)



Het gevaar 
van schokbelastingen 
op schepen

Wegens onduidelijkheid van de figuren 8 
en 9 in het artikel van Prof. ir. J. J. W. 
Nibbering in ’Schip en Werf’ no. 22 van 2 
november 1984 pag. 367/368, worden de 
beide figuren hieronder opnieuw geplaatst.

Red.

Nieuwe Uitgave
MARITIME TRANSPORT 1983
A huge tonnage surplus overhanging all 
shipping markets in spite of an overall de
cline in the total tonnage of commercial 
shipping, intensified protectionist pressure 
on world shipping by developing countries, 
non-commercial competition from state 
trading shipping lines, particularly those of 
the USSR and increased activities of non
conference vessels to the detriment of con
ference ships, the continuing boom in 
orders for bulk carriers and large container 
ships, unremunerative freight rates and 
other unresolved problems both between 
Member countries and in shipping relations 
with non-Member countries.
The foregoing points are among the main 
topics examined in the 30th Annual Report 
of the OECD Maritime Transport Commit
tee which has just been published. The 
report covers major developments in in
ternational shipping in 1983 and the early 
months of 1984 and sets them in the con
text of longer term trends and prospects in 
international shipping and trade.
'Maritime Transport -  1983'
144 pages, OECD 1984 
ISBN 92-64-12609-0
Available from: Staatsuitgeverij, Postbus 
20014, 2500 EA Den Haag, tel. 070- 
789208.

Geen gebrek aan nieuws 
op het terrein van de 
maritieme techniek
(vervolg van pagina 396)

vormt echter een belangrijke bron van in
komsten. Het marktaandeel van de part
ners van Mammoet Transport beloopt 25 
tot 30 pet, dat van Mammoet zelf rond 10 
pet, zodat ze gezamenlijk 40 pet kunnen 
dekken. De omzet van MT die in 1983 nog 
f  172 mln beliep, zal dit jaar naar verwacht 
wordt tot zo'n 30 pet dalen. In 1982 was de 
winst ƒ 19 mln, in 1983 ƒ 6 mln en in 1984 
zal het bedrijf vermoedelijk in de rode cijfers 
komen. Met de combinatie zijn er méér 
kansen, doch hoe deze financieel zullen 
uitwerken valt niet te voorspellen.

vHk

Fig. 8. Door slamming veroorzaakte spanningen t.p.v. de rekstrookjes van Fig. 7 (Karakte
ristieke Zware’ slam).

Fig. 9. Rekstrookresultaten voor het eerste moment na de slam van fig. 8.
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CAD/CAM in de Nederlandse Scheepsbouw

Een rapport van het CMO

Inleiding
In het rapport 'CAD/CAM in de Nederland
se Scheepsbouw', dat de heren Westers 
en Endert op het verzoek van de Stichting 
Coördinatie Maritiem Onderzoek (CMO) 
begin 1983 opstelden, is aangegeven dat 
men in Spanje het verst gevorderd was met 
de integratie van CAD, Computer Aided 
Design, en CAM, Computer Aided Manu
facturing. Gezien het belang van een geïn
tegreerd CAD/CAM-systeem voor de Mari
tieme Industrie en gezien de bovenge
noemde contstatering, werd in september 
'83 door het CMO, in overleg met de CEBO- 
SINE, de Afdeling der Maritieme Techniek 
van de T.H.-Delft en het MARIN een door 
de overheid gesubsidieerde rapporteurs
misste naar Spanje georganiseerd. On
langs verscheen het eindrapport betreffen
de deze missie waarin niet alleen de bevin
dingen worden weergegeven, maar waarin 
tevens een aantal conclusies en de eisen, 
waaraan een CAD/CAM-systeem voor de 
maritieme techniek zou moeten voldoen, 
zijn geformuleerd.

Opmerkingen, conclusies en aanbeve
lingen van de commissie
De commissie verwacht dat door het in
schakelen van CAD een beter product kan 
worden ontworpen. Door CAM aan CAD te 
koppelen meent de commissie dat product 
bovendien nog goedkoper te kunnen pro
duceren, Omdat ook in de maritieme tech
niek ontwerpen bestaat uit het maken van 
berekeningen in combinatie met het ver
vaardigen van tekeningen, is alleen een 
gecomputeriseerd tekensysteem niet vol
doende. Daarbij komt dat een groot deel 
van de berekeningsmethoden in de mari
tieme techniek specifiek zijn en het tekenen 
van de scheepsvorm een specialisme is. 
De combinatie van deze specialismen ver
eisen een aan het vakgebied aangepast 
CAD/CAM-systeem.
FORAN is een scheepsbouwkundig CAD- 
/CAM-systeem, waarvan de commissiele
den kunnen zeggen dat het volledig geïnte
greerd is. Het is geschikt om te worden 
gekoppeld aan andere programmatuur, 
zoals andere tekensystemen en bereke
ningsmethoden, bijvoorbeeld de eindige- 
elementenmethode.
Het ontwerpgedeelte van FORAN betreft 
alleen het definitieve ontwerp en is een 
vrijwel compleet systeem. Het interactief 
werken met FORAN gebeurt gebruikers
vriendelijk. Het sterke punt van het ont
werpgedeelte is het werken met de mathe
matische scheepsvormen, waarmee in

korte tijd en met weinig invoerparameters 
het lijnenplan kan worden gegenereerd. 
Voor de meeste scheepstypen die in Ne
derland worden gebouwd, is de mathema
tische formulering van FORAN helaas niet 
bruikbaar. Als men de mathematische 
scheepsvorm buiten beschouwing laat, is 
de ontwerpfase van FORAN te vergelijken 
met de reeds in Nederland aanwezige pro
grammatuur. Bij FORAN zijn echter alle 
CAD- en CAM-programma’s volledig geïn
tegreerd door middel van de database.
De productiefase van FORAN is nog in 
ontwikkeling. Alle modulen nodig voor het 
maken van de tekeningen voor de produc
tiefase zijn aanwezig. Er kan echter nog 
niet volledig interactief mee worden ge
werkt, De indruk is, dat de in Nederland 
aanwezige programmatuur op hetzelfde 
niveau of zelfs beter is, zij het, dat deze 
programma’s nog niet zijn geïntegreerd 
met CAD,
Het volledige FORAN-pakket wordt in 
Spanje alleen toegepast op de marinewerf. 
Het ontwerpgedeelte van FORAN wordt 
toegepast op vijf scheepswerven in Span
je. Van deze werven zijn er twee bezocht, 
t.w, een middelgrote en een grote werf. Het 
ontwerpgedeelte van FORAN is goed 
bruikbaar voor de Spaanse wen/en, omdat 
de scheepsvormen mathematisch kunnen 
worden gegenereerd en omdat het zwaar
tepunt van het ontwerpproces klaarblijke
lijk ligt in het definitieve ontwerp. De outilla
ge van de wen/en en de hulpmiddelen die 
worden toegepast zijn niet van een hoger 
plan dan in Nederland. Hetzelfde kan wor
den gezegd van de productietechniek zo
als moduulbouw, pre-outfitting, etc. Van 
roboticatoepassingen is in Spanje nog 
geen sprake.
Alvorens een aantal punten inzake CAD/ 
CAM in overweging te geven, is het interes
sant te vermelden, dat FORAN onafhanke
lijk van de scheepswerven is ontwikkeld. 
Het systeem berust weliswaar op basis van 
de ervaringen van SENER met de Spaanse 
werven. De randvoorwaarden zijn namelijk 
door de Spaanse werven bepaald zonder 
directe bemoeienis van de overheid. SE
NER is nauw betrokken bij de actuele ont
werp- en productieprocessen. Er is dus een 
directe koppeling met het bedrijfsleven.
In Nederland ligt de situatie anders dan in 
Spanje. Er is hier ook veel programmatuur 
ontwikkeld, doch er is van geen enkele 
integratie sprake. Wil men in de huidige 
economische situatie CAD/CAM in Neder
land van de grond trekken, dan zullen eerst 
de eisen moeten worden geformuleerd,

door dr. ir. K. J. Saurwalt

waaraan zo'n systeem dient te voldoen. 
Vervolgens dienen de huidige in Nederland 
in gebruik zijnde systemen hieraan te wor
den getoetst, waarbij een aanvullend on
derzoek naar de bruikbaarheid van andere 
buitenlandse CAD/CAM-software moet 
worden uitgevoerd. Het lijkt voor de hand 
liggend dat enkele bedrijven in samenwer
king met researchinstituten dit gezamenlijk 
aanpakken om tot een gebruikersvriende
lijk geïntegreerd CAD/CAM-pakket te ko
men. Een goede terugkoppeling met het 
bedrijfsleven is hiermee gegarandeerd.
In enkele hoofdstukken geeft de commis
sie o.a. de volgende aanvullende infor
matie:

De Spaanse scheepsbouw
De Spaanse scheepbouw kent een relatief 
korte historie. Deze begint aan het eind van 
de vorige eeuw, toen met Engelse hulp een 
industrie werd opgezet, die de nationale 
markt kon bedienen. In de jaren '50 en '60 is 
de Spaanse scheepsbouw echter uitge
groeid tot de huidige omvang. De groei 
werd mogelijk doordat men zich op de ex
port richtte . Tot aan de jaren zestig concen
treerde men zich vooral op de thuismarkt. 
De onbekendheid met de exportmarkt was 
aanleiding voor de werven om de acquisitie 
gezamenlijk aan te pakken. Daartoe is 
Construnaves opgericht, een vereniging 
van Spaanse werven, die momenteel 
naast exportbemiddeling ook actief is op 
het gebied van economische statistiek, 
marktonderzoek en de relaties met de 
overheid (scheepsbouwbeleid).
Het grootste deel van de Spaanse 
scheepsbouw is in overheidshanden. Met 
name zijn dit de bedrijven Astilleros Espa- 
nöles (AESA), Astano, Barreras en Asti- 
can. Deze werven worden bestuurd vanuit 
de scheepsbouwdivisie van het Instituto 
Nacional de Industria (INI), doch zijn onder
ling onafhankelijk. Met de werf Bazan, die 
onder het gezag van het Ministerie van 
Defensie staat en die zich moet beperken 
tot marine-bouw, neemt deze groep grote 
werven 75 tot 80% van de productie voor 
zijn rekening. De overige werven zijn voor
namelijk van de klasse middelgroot (tot ± 
1,000 werknemers) en klein (200 a 300 
werknemers).
Uit het jaaroverzicht van Construnaves 
over 1982, blijkt duidelijk de tendens om 
van tankers en bulkcarriers over te gaan 
naar de meer gecompliceerde koopvaar
dijschepen als RoRo-schepen, container
schepen en chemicaliëntankers enerzijds 
en werk- en dienstvaartuigen anderzijds.



Desalniettemin blijft de graad van gecom
pliceerdheid in belangrijke mate achter bij 
die van de Nederlandse producten, althans 
als daarvoor afgegaan mag worden op de 
cijfers over 1982. Voor Spanje is de com- 
plexiteitsindex' van de opgeleverde sche
pen 1,16 doch voor Nederland bedraagt 
deze 1,80. In 1981 waren deze cijfers 0,96 
resp. 1,77.
De werven hebben de snelle expansie in de 
jaren ’60 in het vlak van de engineering niet 
geheel kunnen bijhouden. Hierdoor ont
stond er een behoefte aan externe 
engineeringscapaciteit, een behoefte 
waarin snel voorzien werd door ingenieurs
bureaus als SENER. Naast Sener, het 
grootste bureau voor de maritieme tech
niek, bestaan er momenteel nog ± zes, 
verspreid over het land.
Nog steeds vervullen deze bureaus een 
wezenlijke functie in het ontwerpproces.
In AESA-verband is de specialistische ken
nis met betrekking tot het scheepsontwerp 
gebundeld in SATENA. Dit bureau advi
seert onder meer ter zake van de hydrody
namica, het schroefontwerp, de sterkte, 
het trillingsgedrag en de acoustiek. 
Vermeldenswaard is de ondernemings
structuur bij de in Bilbao bezochte werf 
SESTAO. In de opbouwperiode van de 
Spaanse scheepsbouw hebben werkne
mers van deze werf een eigen ingenieurs
bureau opgericht, genaamd Projectos Na- 
vales, dat voornamelijk voor SESTAO de 
ontwerpen verzorgde. In 1979, na het op
nemen van SESTAO in AESA-verband, is 
Projectos Navales als werkmaatschappij 
bij de werf ondergebracht, doch is niet geïn
tegreerd in de organisatie.

De relatie met de overheid
De bedrijfstak als geheel onderhoudt de 
relaties met de overheid via Construnaves. 
Na jaren van groei is de Spaanse scheeps
bouw tegen het eind van de jaren ’70 ook in 
de periode van neergang terechtgekomen. 
Vanaf september 1979 ontvangen de wer
ven productiesteun van de overheid, be
staande uit een premie van 9,5% van de 
contractprijs. Daarnaast worden subsidies 
verstrekt in de sfeer van belastingen:
-  De Spaanse werven ontvangen een per

centage van de bouwprijs als compen
satie voor de invoerrechten op toeleve
ringen.
De kosten van geïmporteerde toeleve
ringen die vrij zijn van invoerrechten (die 
toeleveringen die bestemd zijn voor 
schepen voor buitenlandse rekening), 
worden in de berekening in mindering 
gebracht op de bouwprijs. In feite wordt 
hiermee de Spaanse toeleveringsindus- 
trie gesubsidieerd.

-  Op de schepen voor buitenlandse reke
ning wordt een subsidie gegeven, die de 
strekking heeft het effect van de indirecte 
belastingen te elimenteren. Volgens 
VDS in HANSA No. 18 -1981, blz. 1277 
en 1278, bedragen deze subsidies teza

men ±  15% van de bouwprijs.
Naast deze generieke maatregelen ont
vangen de staatswerven incidenteel 
steun via de INI.

Voor zover dit bij de Spaanse contacten 
kan worden nagegaan, ontvangen de wer
ven geen overheidssteun, specifiek voor 
R&D-activiteiten. Er is weliswaar een be
leidsplan voor de scheepsbouw, waarin 
een paragraaf is gewijd aan innovatie en 
R&D, doch volgens Construnaves is deze 
paragraaf niet geactiveerd. Ook bij de con
tacten buiten Construnaves zijn geen aan
wijzingen verkregen, die duiden op directe 
overheidsinvloed, waar het gaat om inno
vatie en R&D.
In het kader van de herstructurering van de 
particuliere bedrijven valt te melden, dat 
onlangs het equivalent van de in Nederland 
reeds sinds 1976 bestaande Beleidscom
missie Scheepsbouw is opgericht. In dit 
orgaan, genaamd SORENA, participeren 
de middelgrote en kleine staatswerven en 
alle particuliere ondernemingen. Een 
'Board', bestaande uit negen werfverte- 
genwoordigers en negen ambtenaren, 
heeft beslissende bevoegdheid ten aan
zien van het (nog te formuleren) herstructu
reringsplan.

CAD/CAM op de Spaanse werven
Tijdens het bezoek aan Spanje kon geen 
volledig beeld van de CAD/CAM toepas
singen op de werven worden verkregen. 
Enerzijds omdat slechts twee werven zijn 
bezocht, anderzijds omdat de ontwikkeling 
van CAD/CAM op die werven nog in gang 
was. Indien deze twee werven evenwel als 
model worden gehanteerd -  wat volgens 
diverse Spaanse contacten zonder be
zwaar kan worden gedaan, daar het op 
CAD/CAM-gebied beide koplopers zijn -  
dan ontstaat het volgende beeld:

a. Men genereert (al dan niet via een pro
gramma) databestanden, die ten dienste 
staan van applicaties, zoals:
-  in de ontwerpsfeer het uitwerken van 

indelingsplannen, constructieplannen, 
stabiliteitsberekeningen e.d.;

-  in de sfeer van de productie de materi- 
aalvoorbewerking en het uitwerken van 
werktekeningen.

In de database is een beschrijving van het 
schip opgenomen; het schip staat centraal. 
Indien achtereenvolgens de volgende pro
jectfasen worden onderscheiden:
1. ontwerpfase (inclusief voorontwerp

fase) ;
2. constructie/tekenfase;
3. productievoorbereiding;
4. productie,
dan manifesteert CAD/CAM zich vooral in 
fasen 1, 2 en 3.

b. De implementatie van CAD/CAM vindt 
geleidelijk plaats. Er is binnen AESA spra
ke van een onderlinge coördinatie tussen 
de werven en van een concernstrategie. 
Details daarover zijn aan de missie niet

bekend geworden. Indien afgegaan kan 
worden op de informatie die de werven 
verstrekten, is de belangrijkste drijfveer het 
besparen van man-uren. Welke de additio
nele besparingen (in kwalitatieve en kwan
titatieve zin) zijn die men verwacht, werd 
niet aangegeven.
In de jaren '70 is het door AESA zelf ontwik
kelde ANA-systeem geïmplementeerd. Dit 
CAM-programma staat ten dienste van de 
productievoorbereiding en is qua opzet 
vergelijkbaar met onder meer het in Neder
land ontwikkelde NALS.
In Sevilla wordt ANA op korte termijn aan
gevuld met het CAD/CAM-programma van 
IBM; in Bilbao worden de productie-modu- 
len van FORAN geïmplementeerd. Details 
over de keuzecriteria zijn niet bekend ge
worden.
Bij beide werven worden de CAD- en CAM- 
modulen onafhankelijk van elkaar geïm
plementeerd. Bij beide is in eerste instantie 
de CAD-module in gebruik genomen; de 
CAM-module wordt daaraan gekoppeld. 
Binnen de werf in Sevilla was het computer
centrum verantwoordelijk voor de coördi
natie met betrekking tot de automatisering. 
Die coördinatie, alsmede het effectueren 
van de automatisering, was in Bilbao ge
heel opgedragen aan Projectos Navales, 
waarmee het automatiseringsproces zich 
grotendeels buiten de werf afspeelt.
Aan opleidingen in verband met de auto
matisering werd geen specifieke aandacht 
geschonken. In Sevilla volgden enkele ge
bruikers de introductiecursus van SENER; 
in Bilbao is één medewerker door SENER 
opgeleid, die de functie heeft zijn collega’s 
te instrueren en die daarna stand-by is voor 
het oplossen van knelpunten.

c. Voor specialistische ontwerpprogram- 
matuur zijn de werven aangewezen op in
stituten als SENER (als ingenieursbureau) 
en SATENA. Zowel in Sevilla als in Bilbao 
had men de beschikking over een terminal- 
aansluiting met de main frame computers 
van genoemde instituten in Madrid.

Aanvullende gegevens
Het rapport wijdt veel aandacht aan het 
FORAN-systeem, waarbij ingegaan wordt 
op de algemene opbouw van het systeem 
en de mogelijkheden die de diverse delen 
bieden. Daarbij valt op dat de commissie 
rapporteert dat het FORAN-systeem vrij
wel niets levert op het gebied van de pro- 
duktieinformatie. Buiten een aantal gege
vens voor het buigen en stellen en beperkte 
gegevens voor zichtmallen worden geen 
gegevens ter ondersteuning van de pro- 
duktie gegenereerd. Ook leek het aanbren
gen van wijzigingen met het huidige FO
RAN nogal problematisch, omdat de con
structie nog niet voldoende topologisch 
wordt vastgelegd. Daarnaast bleek dat er in 
wezen nog geen echte integratie tussen 
CAD en CAM tot stand is gebracht Bij de 
bezochte bedrijven was van integratie 
geen sprake. Men maakte gebruik van ei-
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Het ontwerp van een uitlaatsysteem voor 
een langzaamlopende scheepsdieselmotor; ■ ■ ■ *** een case-history

door: Ir. J. C. Vellekoop*, en Anth. van Vliet*

1 m

In uitlaatsystemen van langzaamlopende tweetakt dieselmotoren kan zelden gebruik worden gemaakt van standaard-geluiddempers. 
Vaak worden speciale dempers ontworpen, gericht op een specifieke toepassing voor één bepaald uitlaatsysteem. In dit artikel zal het 
ontwerp van een optimaal uitlaatsysteem voor een langzaamlopende tweetakt scheepsdieselmotor worden beschreven.

1. Inleiding
De geluiddemping van standaard-geluiddempers, toegepast in de 
uitlaatsystemen van langzaamlopende tweetakt motoren, is vaak 
ontoereikend om laagfrequente geluidproblemen te voorkomen.
Als gevolg hiervan zullen niet alleen de gestelde geluideisen 
overschreden worden, maar kunnen door het laagfrequente ka
rakter van het geluid problemen ondervonden worden door de 
hinderlijke inwerking op het menselijk lichaam. Ook kunnen ex
treem hoge trillingniveaus van het leidingsysteem optreden met 
daaraan verbonden risico’s van mechanische schade.
Voor het effectief dempen van de laagfrequente componenten uit 
het bronspectrum van langzaamlopende dieselmotoren zijn dem
pers nodig van niet onaanzienlijke afmetingen. De recente ontwik
keling van de langzaamlopende dieselmotoren naar toerentallen 
van 70-90 omw./min. vereist bovendien nog een extra vergroting 
van de demperafmetingen. Bij scheepstoepassingen is de ruimte 
hiervoor vaak niet aanwezig en zal, meer nog dan bij de uitlaatsys
temen van middensnellopende en snellopende dieselmotoren, 
naar speciale oplossingen gezocht dienen te worden. Voorts is ook 
de positie van de demper in het leidingsysteem, vooral bij lage 
frequenties, van doorslaggevende invloed. Zo is bijv. in ref. [1] 
geïllustreerd dat een verandering van de positie van de geprojec
teerde demper of een kleine wijziging van de leidingloop vaak net 
zo effectief kan zijn als een vergroting van de demperafmetingen.
In dit artikel zal een case-history worden beschreven waarin wordt 
aangetoond dat, met behulp van een rekenmodel, in de ontwerpfa
se van het schip reeds werd aangegeven dat het geprojecteerde 
uitlaatsysteem aanleiding zal geven tot ernstige geluidoverlast en 
hoe in nauwe samenwerking met de scheepswerf een optimaal 
uitlaatsysteem ontworpen kon worden. Het betreft hier de -  in 
opdracht van de Nedlloyd Lijnen B.V. -  bij Van der Giessen-de 
Noord gebouwde serie van drie containerschepen (Nedlloyd Van 
Neck, Van Noort en Van Diemen).

Figuur 1: Uitlaatgeluidbronniveau van een Sulzer 5 RLB 90 bij 
12870 kW (94 omw./min.): raming gebaseerd op brongegevens 
van motoren met overeenkomstige vermogens. Gegeven zijn 
zowel de belangrijkste harmonische componenten als de 1/1 
octaafbandniveaus voor het gehele van belang zijnde frequentie- 
gebied.

2. Algemene gegevens
Dieselmotor:
Fabrikaat en type 
Aantal cilinders
Nominaal vermogen bij 94 omw./min (CSR) 
Uitlaatgassentemperatuur na drukvulgroep 
Hoeveelheid uitlaatgassen (CSR)

Sulzer RLB 90 
5
12870 kW 
290°C 
30,4 kg/s

Om in de ontwerpfase van het schip een betrouwbare voorspelling 
van de op de brugvleugels optredende geluiddrukniveaus ten 
gevolge van het uitlaatgeluid te kunnen opstellen is het noodzake
lijk de akoestische bronsterkte van de dieselmotor te kennen. 
Gedetailleerde gegevens van het uitlaatgeluid konden door de 
motorfabrikant niet verstrekt worden; slechts een geraamd octaaf- 
band spectrum was beschikbaar. Bij het opstellen van de progno
se van de uitlaatgeluidniveaus op de brugvleugel is derhalve 
uitgegaan van de in archieven van de Technisch Physische Dienst 
beschikbare brongegevens van motoren met overeenkomstige 
vermogens. De resultaten hiervan zijn gegeven in figuur 1.

Figuur 2: Grenswaarden voor de brugvleugel
'  Technisch Physische Dienst TNO-TH, Delft 

** Technisch bureau MERCUREX B.V., Groot-Ammers 
*** Nederlandse bewerking van een voordracht gehouden tijdens 15e 

CIMAC-congres te Parijs, 1983
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Vor het frequentiegebied beneden de 125 Hz zijn behalve het 
octaafbandniveau ook de enkelfrequente componenten weerge
geven {cylinderontsteekfrequentie en hogere harmonischen hier
van). Deze karakteristieke componenten zijn voor een betrouwba
re voorspelling in het laagfrequente gebied van onmisbaar belang.

Grenswaarde:
Als grenswaarde voor de brugvleugel moest aan de thans gelden
de Sl-eisen worden voldaan. Dit betekent dat het geluidniveau bij 
vol vermogen de NR-65 curve aldaar niet mag overschrijden. 
Opgemerkt wordt dat beneden de 31,5 Hz-octaafband het NR- 
systeem niet gedefinieerd is, zie fig. 2. Daar de belangrijkste 
componenten van het uitlaatspectrum (cylinderontsteekfrequen
tie en 1e harmonische) in de 8 resp. 16 Hz-octaafband vallen is in 
overleg met de werf overeengekomen voor deze twee oktaafban- 
den een aanvullende grenswaarde na te streven (zie eveneens 
figuur 2). Deze grenswaarde is ontleend aan ref. [2] en [3] en heeft 
betrekking op de (hinderlijke) inwerking van het laagfrequente 
geluid op het menselijk lichaam.

Uitlaatsysteem:
Figuur 3 geeft een overzicht van het leidingsysteem zoals dit door 
de werf in een eerste fase is ontworpen. In het leidingsysteem is 
een uitlaatgassenketel opgenomen met de volgende specifica
ties:
fabrikaat en type: Bronswerk, MWE 389/40/13
temperatuurval over de ketel (CSR): 80°C
drukval over de uitlaatketel (CSR): 1300 N/m2
Van de uitlaatgassenketel waren detailtekeningen beschikbaar.
Als 'aanvangsontwerp’ zijn de positie en de buitenafmetingen van
de uitlaatdemper in de tekening aangegeven.

3. Berekende overdrachtverzwakking en prognose geluidni
veau op de brugvleugel
In ref. [1 ] is reeds naar voren gebracht dat de geluidoverdracht door 
het uitlaatsysteem zowel afhankelijk is van de toegepaste uitlaat
demper als van het leidinggedeelte voor en na de demper. Bij de 
berekening van de overdrachtverzwakking van het gehele uitlaat
systeem is uitgegaan van een rekenmodel dat beschreven is in ref. 
[4], Voor de lage frequenties (tot en met de 125 Hz-octaafband) 
wordt de overdracht berekend voor alle harmonische componen
ten van het motortoerental; voor de hoge frequenties beperkt het 
rekenmodel zich tot octaafbandberekeningen.
Voor het laagfrequente gebied is de berekende overdrachtver
zwakking van het in figuur 3 weergegeven uitlaatsysteem geïlus- 
treerd in figuur 4. Horizontaal is de frequentie weergegeven: de 
overdrachtverzwakking is verticaal uitgezet. De door de werf in 
eerste ontwerp opgenomen uitlaatdemper is opgebouwd uit een 
resonatorgedeelte voor de demping van de lage frequenties en uit 
een absorptiegedeelte voor de demping van de hogere frequen
ties. De gegeven overdrachtcurve wordt over het gehele frequen
tiegebied gekarakteriseerd door sterke inbreuken die veroorzaakt 
worden door resonantieverschijnselen (staande golven) in het 
leidingsysteem. Voorts vertoont de overdrachtcurve een sterke 
vermindering van de demping in het frequentiegebied rond de 150 
Hz hetgeen wijst op een niet-optimaal op elkaar afgestemd zijn van 
het absorptie- en resonatorgedeelte in de demper.
De overdrachtverzwakking beneden de 31,5 Hz-octaafband -  het 
frequentiegebied waarin de belangrijkste broncomponenten aan
wezig zijn -  is nagenoeg geheel negatief. Het gevolg van deze 
negatieve waarde is dat het bronniveau versterkt uit de uitlaat- 
mond wordt uitgestraald. Een frequentiegebied waarbij maximale 
versterking optreedt valt zelfs vrijwel samen met de cilinderont- 
steekfrequentie. Deze inbreuk ontstaat door een resonantiever- 
schijnsel (staande golf) in het leidingsysteem tussen motor en 
demper; het zal duidelijk zijn dat dit samenvallen dient te worden 
vermeden. De overdrachtverzwakking in oktaafbanden voor de 
hogere frequenties is in tabelvorm eveneens in figuur 4 gegeven. 
Uit het in figuur 1 gegeven bronniveau van de dieselmotor en de

Figuur 3: Overzicht van het uitlaatsysteem zoals dit in de projectfa
se was ontworpen.

50

40

30

20
//.

t  10

o

-10

Figuur 4: Berekende overdrachtverzwakking (IL) van het uitlaat
systeem in het aanvangsontwerp.

berekende overdrachtverzwakking van het uitlaatsysteem kan het 
door de uitlaatmond uitgestraalde geluid berekend worden. Figuur 
5 geeft het berekend geluidniveau voor een positie op de brugvleu
gel. Uit deze prognose kan worden afgeleid dat, als gevolg van 
genoemde inbreuken in de overdrachtcurve, het geprojecteerde 
uitlaatsysteem zal leiden tot een aanzienlijke overschrijding van de 
gestelde grenswaarden met name in de 8 Hz en in de 125 Hz- 
octaafband.

4. Aanloop tot het optimale uitlaatsysteemontwerp
Uit de resultaten in figuur 5 kan worden geconcludeerd dat over het 
gehele van belang zijnde frequentiegebied het aanvangsontwerp 
een aanzienlijke verbetering behoeft. Een voor de hand liggende 
wijziging -  het vergroten van de demperafmetingen -  kon zonder 
ingrijpende modificaties van de schacht niet meer gerealiseerd 
worden. Hoewel een lengtetoename van de demper binnen be
paalde grenzen uitvoerbaar was zou dit slechts effect sorteren 
voor de hogere oktaafbanden, namelijk in het frequentiegebied

4 8 16 31,5 63 125 250 500
 frequentie
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Figuur 5: Prognose van het geluidniveau op de brugvieugel geba
seerd op het -  in eerste fase -  door de werf ontworpen uitlaatsys
teem.
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Figuur 7: Berekende overdrachtverzwakking van het cf. figuur 6 
gewijzigde uitlaatsysteem.

waarin het absorptiegedeelte effectief is. Verbetering van de 
dempende eigenschappen van het resonatorgedeelte in het laag- 
frequente gebied kan slechts gerealiseerd worden door een be
langrijke vergroting van de buitendiameter van de demper; verlen
ging van het resonatorgedeelte is nauwelijks effectief, zie ref. [4]. 
Als aanzet van een eerste verbetering is een extra volume in het 
leidinggedeelte tussen motor en uitlaatgassenketel aangebracht 
(zie figuur 6). in de verdere loop van dit artikel zal dit extra volume 
met drum’ worden aangeduid. Het aanbrengen van deze 'drum' 
heeft o.a. tot gevolg dat de kritische lengte van het leidingstuk 
tussen motor en demper in twee kortere stukken wordt gesplitst 
waardoor de inbreuk in de overdrachtverzwakking bij de cilinder- 
ontsteekfrequentie verschuift naar hogere frequenties.
Daarnaast zijn de niet doorstroomde uiteinden van de 'drum’ benut 
als ^-pijpen, waardoor smalbandig aanzienlijke verbeteringen 
in de overdrachtverzwakking kunnen worden gerealiseerd

■ i ■ ■■ i_____ | _____  ■
4 8 16 31,5 63 125 250 500

 m  frequentie

dB re 20 fj Pa

Figuur 6: Gemodificeerd uitlaatsysteem. Tussen motoren en uit
laatgassenketel is een extra volume ('drum') aangebracht.

dB re 20 /iPa
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Figuur 8; Prognose van het geluidniveau op de brugvieugel geba
seerd op cf. figuur 6 gewijzigde uitlaatsysteem.

(k = golflengte van.geluidtrilling). Het principe van het dempings- 
mechanisme van ^-pijpen berust op looptijdverschillen tussen 
’directe’ en ’indirecte’ golf waardoor uitdoving van het geluid 
optreedt. (De indirecte golf doorloopt het jj-gedeelte en heeft op 
het punt van samenkomst met de directe geluidgolf een halve 
golflengte verschil = uitdoving). De frequentie waarbij deze smal- 
bandige verbeteringen in de overdrachtverzwakking kunnen wor
den gerealiseerd is afhankelijk van de geluidsnelheid en de lengte 
van het betreffende leidinggedeelte. De drum’-afmetingen wer
den zo gekozen dat de ^-pijpen afgestemd zijn op hogere 
harmonischen van de cilinderontsteekfrequentie zodat de over
drachtverzwakking voor deze componenten in gunstige zin beïn
vloed is (in dit ontwerp de 3e en de 16e harmonische).
De berekende overdrachtverzwakking van het gewijzigde uitlaat
systeem is gegeven in figuur 7. Ten opzichte van figuur 4 valt 
duidelijk op dat de overdrachtverzwakking in het laagfrequente
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Figuur 9: Gewijzigd uitlaatsysteem met ’drum' en aangepast dem- 
perontwerp.
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Figuur 10: Berekende overdrachtverzwakking van het cf. figuur 9 
aangepaste uitlaatsysteem.
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Figuur 11: Prognose van het geluidniveau op de brugvleugel Figuur 12: Prognose van het geluidniveau op de brugvleugel,
gebaseerd op cf. figuur 9 gewijzigde uitlaatsysteem. gebaseerd op het definitieve uitlaatsysteem.

gebied (< 31,5 Hz-octaafband) significant verbeterd is; ook de 
deuk in het frequentiegebied rond de 125 Hz-octaafband is groten
deels verdwenen. In de gegeven curve zijn de afgestemde fre
quenties van beide ^-pijpen gemarkeerd.
Een prognose van het geluidniveau op de brugvleugel is gegeven 
in figuur 8. Vergelijking met de gestelde grenswaarde laat zien dat 
deze in aantal oktaafbanden nog ruim overschreden wordt, t.w. in 
de 8- en vanaf de 125 Hz-oktaafband.

5. Tweede aanpassing van het ontwerp
De overschrijding in de hogere oktaafbanden van het aangepaste 
ontwerp kan worden toegeschreven aan een 'te klein' gedimensio
neerde geluiddemper. Een herziening van het demperontwerp 
wordt geïllustreerd in de figuren 9 t/m 11. Figuur 9 toont een 
principeschets van het uitlaatsysteem met aangepaste demper. 
De dubbelresonator is gedeeltelijk geïntegreerd in het bovenste 
verzamelvat van de uitlaatgassenketel waardoor de lengte van dit

gedeelte aanzienlijk toegenomen is. Ook het absorptiegedeelte is 
significant verlengd. Figuur 10 toont de berekende overdrachtver
zwakking van dit aangepaste uitlaatsysteem. Figuur 11 geeft het 
berekende geluidniveau op de brugvleugel. De bereikte over
drachtverzwakking is aanzienlijk verbeterd met name daar waar in 
het oude ontwerp scherpe inbreuken optraden, zoals bv. rond de 
31,5 Hz-octaafband. Een vergelijking van figuren 4 en 10 toont dit 
duidelijk aan. Overschrijdingen van de gestelde grenswaarden 
vinden nog slechts plaats in de 8- en 63 Hz-octaafband.
Ten aanzien van overschrijding in de 8 Hz-octaafband is in overleg 
met de werf besloten geen verdere modificaties te onderzoeken 
gezien het feit dat voor verbetering van de overdrachtverzwakking 
bij 8 Hz zeer ingrijpende modificaties van gehele ontwerp noodza
kelijk zijn met ruimte-consequenties voor het scheepsontwerp. De 
overschrijding in de 63 Hz-octaafband wordt veroorzaakt door een 
inbreuk in de overdrachtverzwakking bij 47,5 Hz samenvallend 
met de zesde harmonische van het bronspectrum.
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Figuur 13: Produktietekening van de toegepaste uitlaatdemper.

6. Definitief ontwerp
Door een beperkte aanpassing v,an het laatste demperontwerp -  
toepassen van een opgerolde ^-pijp in de demper afgestemd 
op de 6e harmonische van de cilinderontsteekfrequentie -  kon het 
niveau in de 63 Hz-octaafband tot onder de gestelde grenswaarde 
teruggebracht worden, zie figuur 12. Hiermede is -  met uitzonde
ring van een kleine overschrijding in de 8 Hz-octaafband -  voldaan 
aan de gestelde grenswaarde. De berekeningen zijn uitgevoerd 
voorvollast-conditie. Voorlagere belastingcondities en dus lagere 
toerentallen zal het bronspectrum naar lagere frequenties ver
schuiven. Figuur 10 laat zien dat de overdrachtverzwakking dan 
afneemt; het uitlaatgeluidbronniveau vermindert evenwel ook 
sterk bij afnemend vermogen zodat deze bedrijfscondities niet 
maatgevend zijn voor de maximale geluidniveaus op de brug- 
vleugel.
In figuur 12 is tevens te zien welke verbetering met het uiteindelijke 
ontwerp ten opzichte van het aanvangsontwerp is verkregen. Een 
detailschets van de uiteindelijke demper is gegeven in figuur 13. 
De berekende overdrachtverzwakking van het definitieve uitlaat
systeem is gegeven in figuur 14.

7. Vergelijking berekende en gemeten waarden
Door Bureau Intersona b.v. zijn tijdens de proefvaart geluidmetin- 
gen verricht op de brugvleugel. Dit gemeten geluidniveau onder 
vollast is eveneens gegeven in figuur 12. De niveaus in de 8 en 16 
Hz-octaafband zijn niet gemeten omdat deze buiten het bereik van 
het normale 'Scheepvaart Inspectie' meetprotocol vallen. Boven-

o»« rd r« ch1va rxw akk ing  
voot da  h o g e r*  I r a q u tn ln »

250 500 1000 Hz
35 36 28 dB

4 8 16 31,5 63  125 250 500  Hr
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Figuur 14: Berekende overdrachtverzwakking van het uiteinde- 
lijke uitlaatsysteem.

dien vereist de meting bij deze lage frequenties bijzondere daarop 
aangepaste meetapparatuur. Voor de gegeven resultaten in het 
frequentiegebied van 31,5 tot 1000 Hz-octaafband is er een bijzon
der goede overeenkomst tussen berekende en gemeten waarden 
te constateren. Wat betreft de 8 Hz- en de 16 Hz-octaafband 
vermeldt de rederij dat de niveaus in deze octaafbanden niet als 
hinderlijk ervaren worden.
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A  NEDERLANDSE VERENIGING VAN yj TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Programma van lezingen en evenementen voor het seizoen 1984/1985

HET VERKEERSBEGELEiDEND 
SYSTEEM VOOR DE HAVEN VAN 
ROTTERDAM
door ir. J. C. M de Keijser van het Project
bureau Walradar Waterweg te Rotterdam 
di. 11 dec. '84 Groningen; 
do, 13 dec. '84 Rotterdam,

FILMAVOND
vr. 14 dec. '84 Amsterdam.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN 
BRANDSTOFBEHANDELING EN ZEE
WATER VERDAMPERS*
door G. J, Bruinsma, Alfa Laval N.V., Am
stelveen.
do. 13 dec. '84 Vlissingen; 
di. 16 apr. '85 Groningen; 
wo. 17 apr. ’85 Amsterdam; 
do. 18 apr.'85 Rotterdam.

NIEUWJAARSRECEPTIES
wo. 2 jan. '85 Groningen; 
do, 3 jan. '85 Rotterdam; 
vr. 4 jan. '85 Vlissingen.

LATEST DEVELOPMENTS 
IN COMBINED STABILIZER AND 
ANTI-HEELING SYSTEMS*
by mr. Horst Halden, Director Intering, 
Hamburg
di. 15 jan, '85 Groningen; 
do. 17 jan, '85 Rotterdam.

DISCUSSIEAVOND
Semi-geïntegreerd of geïntegreerde 
Scheepsofficier
Inleiding en discussie o.l.v. J. den Arend, 
directeur IHTNO Amsterdam 
wo. 16 jan. '85 Amsterdam.

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE 
SCHEEPSELEKTRONICA OP DE BRUG 
EN IN DE MACHINEKAMER
door F, van Eeuwen, Manager Radio Hol
land B.V., Rotterdam, 
do. 17 jan. 85 Vlissingen; 
di. 12 feb. '85 Groningen; 
wo. 13 (eb. ‘85 Amsterdam (Alg. Afd. 

Verg);
do, 14 feb. 85 Rotterdam (Afd. Verg).

DISCUSSIEAVOND 
Kleine Handelsvaart
di. 19 mrt. ’85 Groningen

DE INTRODUCTIE VAN PANTSER- 
SCHEPEN IN NEDERLAND, GEZIEN IN 
TECHNISCH EN HISTORISCH PER
SPECTIEF**

door Dr. Ir. J. M. Dirkzwager, Min. van
Defensie Den Haag
wo. 27 mrt. ’85 Amsterdam;
do. 28 mrt. '85 Rotterdam;

JAARDINER
za. 30 mrt. '85 Amsterdam.

SHELL TANKERS PRODUKT 
SCHEPEN* **
-  Ontwerp uitgangspunten.
-  Technische systemen en uitrusting 
door: de heer M, A. Busker, Fleetmanager 
en de heer L. P. A. de Winter, Technical 
dept. Shell Tankers B.V. te Rotterdam 
do. 18 apr.'85 Vlissingen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
wo. 24 apr. '85 Vlissingen.

NB

Dit programma zal in de komende maan
den worden aangevuld en eventueel ge
wijzigd.
* Lezingen In samenwerking met de

Netherlands Branch van het Institute of 
Marine Engineers.
** Lezingen in samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Klvl en 
het Scheepsbouwkundig Gezelschap 
'William Froude’.
1. De lezingen in Groningen worden ge

houden in Café-Restaurant 'Bosch- 
huis’, Hereweg 95, Groningen, aan
vang 20.00 uur.

2. De lezingen in Amsterdam worden 
gehouden in het Instituut voor Hoger 
Technisch en Nautisch Onderwijs, 
Schipluidenlaan, 20, Amsterdam, 
aanvang 17.30 uur.

3. De lezingen in Rotterdam worden ge
houden in de Clauszaal van het 
Groothandelsgebouw, Stations
plein 45, aanvang 20.00 uur.
Vooraf gezamenlijk aperitief en 
broodmaaltijd in de Rotondezaal, 
aanvang 18.00 uur (Deelname opge
ven tel. 010-762333)

4. De lezingen in Vlissingen worden ge
houden in het Maritiem Hotel Britan
nia, Boulevard Evertsen 244, aan
vang 19.30 uur.

Verenigingsnieuws

In memoriam E. Botje
26 augustus 1921 -  6 november 1984

Toch nog onverwacht overleed na een langdurige ziekte op 6 november jl. te 
Groningen de heer E. Botje, scheeps- en werktuigkundig expert.
Everhard Botje was van de oprichting in 1958 af een aktief lid van de afdeling 
'Groningen’ van onze vereniging. Van 1971 tot 1978 maakte hij deel uit van het 
bestuur, waarvan hij gedurende 5 jaar het voorzitterschap bekleedde. Van 1973 tot 
1979 was hij lid van het Hoofdbestuur als vertegenwoordiger van de afdeling 
'Groningen'.
De vereniging is hem daarom veel dank verschuldigd voor alle zaken, waarvoor hij 
zich heeft ingezet met name voor de afdeling 'Groningen', die ook onder zijn 
voorzitterschap gestadig groeide en bloeide.
Hij voelde zich aitijd zeer nauw betrokken bij alles wat om hem heen en met name 
binnen zijn vakgebied zich afspeelde. Daaromtrent ontbrak het hem als regel niet 
aan een uitgesproken oordeel. Hij formuleerde de dingen altijd zeer voorzichtig 
maar doeltreffend. In het persoonlijk gesprek hield hij er een speciale voorliefde op 
na om de dingen op een indirekte wijze te zeggen, daarbij ruim gebruik makend van 
de voor zijn persoon zo kenmerkende humor, welke door zijn pretogen en wenk
brauwen zo spontaan werd versterkt. Zijn wijze van relativerende benadering van 
menselijke deugden en ondeugden, waarbij hij ook zich zelf niet buitensloot, had 
vaak veel weg van: Wie lacht niet die de mens beziet?'. Daarom was hij voor velen 
een boeiend mens om naar te luisteren.
Wij zullen hem node missen en hem niet licht vergeten.
Wij betuigen mevrouw Botje en haar kinderen onze oprechte deelneming met dit 
verlies.
Hij ruste in vrede.
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Directeur Shell Tankers B.V.
De heer M. A. Busker is per 26 november 
1984 benoemd tot directeur van Shell Tan
kers B.V. Hij volgt in deze functie Drs. A. L. 
Rasterhoff op, die is benoemd tot Area 
Coördinator voor Z. O. Azië van Shell Inter
national Petroleum Cy. Ltd.
De heer Busker trad in 1956 als leerling- 
stuurman in dienst, werd in 1971 gezag- 
voerderen in 1981 Fleet Managervan Shell 
Tankers.
Tijdens een receptie op 16 november jl. te 
Rotterdam namen velen afscheid van de 
heer Rasterhoff en maakten kennis met zijn 
opvolger de heer Busker.

Tewaterlatingen

Vios
Op 3 november 1984 is met goed gevolg te 
water gelaten het motorschip ’VIOS’, 
bouwnummer236 van Scheepswerf Ferus 
Smit B.V. te Foxhol bestemd voor Mr. W. 
Mastenbroek te Tiel.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,90 m. 
breedte 9,95 m. holte 4,20 m.
In dit schip wordt een Stork-Werkspoor 
hoofdmotor type 6 FHD 240 met een ver
mogen van 772 kW bij 870 omw./min. geïn
stalleerd.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voorde klasse: 13/3 E -F 
Cargoship Deep Sea.

Diversen

Japanse scheepsbouw
De scheepswerven in Japan, ooit een zeer 
belangrijke sector, vechten op het ogenblik 
voor hun bestaan. Ze hebben taken naar 
zich toegetrokken waar ze vroeger met 
minachting op neer keken. Zo wordt er bij 
wijze van spreken gevochten om een order 
voor de reparatie van een kleine tanker. De 
overheid is niet langer bereid subsidies te 
verstrekken, hooguit nog voor het slopen 
van schepen.
Volgens Kenji Tokoedome, onderdirecteur 
afdeling scheepsbouw van het Japanse 
ministerie van transport, is de sector 
scheepsbouw zijn prioriteit in de industriële 
ontwikkeling van Japan kwijtgeraakt. Het 
ministerie is in 1978 begonnen met pogin
gen de zes grote werven in Japan ertoe te 
brengen hun gezamenlijke capaciteit te 
verminderen met dertig procent.
De regering in Tokio had ook graag gezien 
dat de werven meer gingen samenwerken 
en hun onderlinge felle concurrentiestrijd 
opgaven om te voorkomen dat de toch al 
niet hoge scheepsprijzen nog verder zou
den dalen. Het maar zeer langzame herstel 
in de zeevrachtsector en de sterke concur
rentie van Zuid-Korea komen op het ogen
blik hard aan voor Japan.

tn het begrotingsjaar 1983 had Japan nog 
het leeuwendeel van de wereldmarkt voor 
scheepsbouw in handen. Het land ontving 
orders voor schepen van in totaal elf mil
joen brutoton, 56,8 procent van de wereld
markt. In de eerste helft van dit begrotings
jaar kwamen er orders binnen voor in totaal
2,45 miljoen brutoton, bijna zestig procent 
minder dan in de eerste helft van het afgelo
pen begrotingsjaar.
Bij de werf van Kawasaki Heavy Industries 
in Sakaide in het zuiden van Japan werken 
op het ogenblik 2200 mensen, de helft van 
het aantal dat er tien jaar geleden werkte. 
Computers en robots doen er het meeste 
werk. De werf heeft zelf de produktie van 
stalen plaat en containers ter hand geno
men en bouwt ook drijvende dokken, boor- 
platforms en kleine boten.
Sakaide biedt een verlaten aanblik. Het 
grootste droogdok daar, waarin schepen 
tot 350.000 ton kunnen worden gebouwd, 
is nog maar acht jaar geleden voltooid en 
wordt nu niet meer gebruikt. De schepen 
die er langs de kust, die eens beroemd was 
om de winning van zout, liggen, wachten op 
reparatie van de motor of de wanden. Er ligt 
op het ogenblik maar één nieuwe bulkcar
rier, die binnenkort van stapel zal lopen. 
Van de verwachtingen in 1975 -  orders 
voor zes supertankers per jaar -  is nu niet 
veel meer over. Installaties voor de bouw 
van tankers voor het transport van vloei
baar gas liggen stil doordat de vraag naar 
vloeibaar gemaakt gas lang zo groot niet is 
als werd voorzien. In Sakaide wordt meer 
en meer kruimelwerk’ gedaan, zoals de 
torenconstructie voor een hangbrug die de 
op een na grootste ter wereld wordt.
In kringen van de Japanse industrie wordt 
overigens verwacht dat Japan in de jaren 
negentig nog steeds ongeveer vijftig pro
cent van de wereldscheepsbouw voor zijn 
rekening zal nemen. Er zullen weer orders 
worden geplaatst voor vloeibaar-gastan- 
kers en binnen vijf jaar komt er vraag naar 
vervanging van supertankers los, zo luidt 
de mening.
Japan zal terdege rekening moeten hou
den met Zuid-Korea als scheepsbouwer. 
Het land heeft nu twintig procent van de 
wereldscheepsbouw in handen tegen 1,3 
procent tien jaar geleden. De lonen in de 
Japanse scheepsbouw, die al lager zijn 
dan in andere takken van industrie van 
Japan, zijn ongeveer drie maal zo hoog als 
in de Zuidkoreaanse scheepsbouw.
Tokio zal Zuid-Korea ervan moeten over
tuigen dat nog meer scheepsbouwcapaci- 
teit rampzalig is, ook internationaal gezien. 
Zuid-Korea zit te springen om de kennis die 
Japan heeft van het bouwen van schepen 
en wil die wel hebben in ruil voor samen
werking en matiging in de scheepsbouw. 
Japan lijkt daartoe bereid te zijn. Het ziet er 
bovendien naar uit dat scheepsbouwers 
over de hele wereld de handen in elkaar 
gaan slaan om de scheepsbouw leven in te 
blazen. Onlangs hebben in ieder geval de

Japanse en Zuidkoreaanse scheepsbouw- 
ondernemingen overleg gepleegd over de 
vraag hoe de negatieve ontwikkelingen in 
deze bedrijfstak kunnen worden gekeerd. 
Daarbij zijn diverse vormen van samen
werking gesuggereerd. Definitieve resulta
ten hebben de besprekingen echter nog 
niet opgeleverd.

ED. 8-11- 84

Scheepsreparatie in Waterweggebied 
Is aan het consolideren
De situatie in de scheepsreparatiesector in 
het Waterweggebied (4.000 werknemers) 
lijkt zich in 1984 te consolideren. Dit schrijft 
de Gemeente Rotterdam in een notitie aan 
de Raadscommissie Haven- en Economi
sche Ontwikkeling, Rotterdam is door het 
RSV-debécle en door problemen bij indivi
duele bedrijven in 1983 nauw betrokken 
geraakt bij deze sector.
Volgens drs. J. Geerling van de afdeling 
Economisch Beleid en Onderzoek valt de 
consolidatie af te leiden uit de bereikte 
omzetten en de ontwikkeling van het perso
neelsbestand, dal niet noemenswaardig 
terugloopt. Verdere specificaties wilde hij 
niet geven. In de notitie aan de Raadscom
missie wordt gewaarschuwd dat fluctuaties 
in deze sector zich onverwacht kunnen 
voordoen.
Rotterdam meldt verder dat liquiditeitspro
blemen bij de werven Verolme Botlek en 
Boele Bolnes door maatregelen voorlopig 
zijn afgewend. Bij Vlaardingen-Oost wordf 
dit jaar naar verwachting geen verlies gele
den. Bij Wilton Fljenoord vindt een aange- 
kondigde personeelsafslanking plaats en 
bij de drie resterende regionale werven zijn 
bijzondere ontwikkelingen te melden.
De arbeidspool Stichting Werkmetaal, 
waarbij 600 werknemers en 76 bedrijven 
zijn aangesloten, opereert volgens Rotter
dam succesvol. Sedert januari zijn er 572 
mensen geplaatst bij bedrijven voor kortere 
of langere tijd. In oktober was ruim een 
derde van de werknemers aan het werk. Bij 
een andere arbeidspool, Wervenpool, 
waarbij de werknemers in tegenstelling tot 
de Stichting Werkmetaai in vaste dienst 
zijn, is gemiddeld de helft van de 80 werk
nemers aan de slag. De bestaande ar
beidsreserves worden begin 1985 overi
gens samengevoegd,
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Computernieuws
Door de integratie sinds begin 1984 van 
Applied Graphics Systems, A. G. S, Bene
lux, is Computervision in Nederland op 
CAD-CAM gebied een groot bedrijf gewor
den. Door deze integratie is het nu ook 
mogelijk het tot het PRIME-MEDUSA-sys- 
teem behorende tekening parametrise- 
ringsprogramma te gebruiken met een aan 
een VAX, c.q. PRIME gekoppeld CDS3000 
werkstation. Tevens werd bij de opening 
van het nieuwe kantoor in de Alexanderpol- 
der te Rotterdam een nieuw programma



Directeur Shell Tankers B.V.
De heer M. A. Busker is per 26 november 
1984 benoemd tot directeur van Shell Tan
kers B.V. Hij volgt in deze functie Drs. A. L. 
Rasterhoff op, die is benoemd tot Area 
Coördinator voor Z. O. Azië van Shell Inter
national Petroleum Cy. Ltd.
De heer Busker trad in 1956 als leerling- 
stuurman in dienst, werd in 1971 gezag- 
voerderen in 1981 Fleet Managervan Shell 
Tankers.
Tijdens een receptie op 16 november jl. te 
Rotterdam namen velen afscheid van de 
heer Rasterhoff en maakten kennis met zijn 
opvolger de heer Busker.

Tewaterlatingen

Vios
Op 3 november 1984 is met goed gevolg te 
water gelaten het motorschip ’VIOS’, 
bouwnummer236 van Scheepswerf Ferus 
Smit B.V. te Foxhol bestemd voor Mr. W. 
Mastenbroek te Tiel.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,90 m. 
breedte 9,95 m. holte 4,20 m.
In dit schip wordt een Stork-Werkspoor 
hoofdmotor type 6 FHD 240 met een ver
mogen van 772 kW bij 870 omw./min. geïn
stalleerd.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voorde klasse: 13/3 E -F 
Cargoship Deep Sea.

Diversen
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voor het aanbrengen van schaduw en ver- 
lichtingseffecten, genaamd CADDShade 
geïntroduceerd. Daarbij viel de vrij korte 
duur op, die dit programma voor het aan
brengen van kleuren en schaduweffecten 
nodig heeft.

K. J. S.

Philips overweegt overdracht van la- 
sactivlteiten aan ESAB
N.V. Philips' Gloeilampenfabriek en de 
Zweedse onderneming ESAB AB voeren 
oriënterende besprekingen met betrekking 
tot de overdracht van de Europese Philips' 
lasactiviteiten (exclusief die in Italië) aan 
ESAB. De besprekingen zijn thans in een 
zodanig stadium gekomen dat de verwach
ting is gewettigd dat overeenstemming zal 
kunnen worden bereikt. Het streven is om 
de overdracht rond de jaarwisseling 
1984/1985 te realiseren,
Beide bedrijven zijn van mening, dat gezien 
de ontwikkelingen op de markt, slechts 
door een bundeling van activiteiten de in
ternationale concurrentie het hoofd zal 
kunnen worden geboden.
Philips is van oordeel dat door overdracht 
van deze lasactiviteiten aan ESAB-een op 
lassen gespecialiseerde internationale on
derneming -  hieraan kan worden voldaan.

Herstructurering van Spaanse 
scheepsbouw zal worden versneld.
De herstructurering van de Spaanse 
scheepsbouw zal worden bespoedigd. 
Door een besluit van de verantwoordelijke 
regeringscommissie en de toestemming 
van het kabinet is thans voor de grote wer
ven in Spanje de tweede fase van de her
structurering ingeluid. Volgens een officië
le mededeling was dit ingrijpen noodzake
lijk, aangezien tussen de vertegenwoordi
gers van het bedrijfsleven en vakbonden 
alsmede de autonome regio's geen over
eenstemming over de noodzakelijke maat
regelen kon worden bereikt.
De regeringsplannen voorzien in een ver
mindering van de capaciteit van de gehele 
werfindustrie. Dat kan mogelijkerwijs het 
stilleggen van belangrijke bedrijfsonderde
len van de werven Olaveaga in Vizcaya en 
Astano in El Ferrol tot gevolg hebben. 
Bovendien zouden, naar verluidt van de 
rond 22.200 medewerkers die nu nog in de 
sector grote werven werkzaam zijn, onge
veer 8200 hun baan verliezen. Werkne
mers van 55 jaar en ouder worden in een 
overheidsfonds opgenomen, waaruit een 
deel van hun huidige maandsalaris zal wor
den betaald. Vanaf zestig jaar kunnen zij 
dan vervroegd pensioen aanvragen.
Enige weken geleden kon reeds overeen
stemming over de herstructurering van de 
kleine en middelgrote werven worden be
reikt. Vertegenwoordigers van de regering 
en de autonome regio's alsmede bedrijfsle
ven en vakbonden kwamen overeen de 
totale capaciteit van de sector vanaf 1987 
op 190.000 brt te brengen. Het bedrijfsle

ven had oorspronkelijk een jaarcapaciteit 
van 280.000 brt geadviseerd.
Het aantal werknemers dat door het voor 
de kleine en middelgrote werven bereikte 
akkoord zijn baan zal verliezen, staat nog 
niet precies vast. In de Spaanse pers wordt 
echter gesproken over 7350 tot 8100 per
sonen.
Voorts zal een reeks van kleinere wen/en 
haar werkzaamheden geheel staken of in 
grotere produktie-eenheden worden on
dergebracht. De samenvoeging van klei
nere en middelgrote werven behoort o.a. 
tot de taak van de speciaal voor de her
structurering opgerichte maatschappij So- 
ciedad de Reconversion Naval.
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Technische Informatie

Computernieuws
Door de CTICM, Centre Technique Indus
trie! de la Construction Métailique, in Parijs 
is een nieuwe versie van het eindige ele
menten pakket FASTRUDL ontwikkeld, 
dat speciaal gericht is op berekeningen die 
in de offshore industrie worden uitgevoerd. 
Zo kunnen met dit pakket statische en dy
namische sterkteberekeningen worden 
uitgevoerd en kan men ook de tewaterla
ting en de drijvende toestand van offshore 
modulen analyseren. Het programmapak
ket wordt o.a. in Frankrijk gebruikt door de 
oliemaatschappij ELF en in Noorwegen 
door Aker Engineering. Nadere inlichtin
gen kunnen bij SIA Nederland, 070- 
949205, worden ingewonnen.
Vanaf 1970 heeft Cantieri Navali Italiana, 
Fincantieri, aan een CAD-CAM systeem 
gewerkt dat al de technische activiteiten 
van een scheepswerf ondersteuning kan 
bieden. Het complete programmapakket, 
Advanced Interactive Design for Ships, 
A.I.D.S., wordt nu ook aan derden te koop 
aangeboden, Om met het interactief wer
kende pakket enige ervaring op te doen 
wordt een kosteloze demonstratie met een 
door de belangstellenden aan te reiken 
eigen actueel scheepsontwerp gedurende 
een week in Triest aangeboden. Nadere 
inlichtingen kunnen worden ingewonnen 
bij Fincantieri, 040-7782-467 of tlx. no. 
460041.

Revised Internatonal requirements for 
electrical installations on offshore oil 
rigs
Offshore oil and gas exploration has be
come a common feature of todays indust
rial development. Aware of the need to 
ensure safety of life and property on mobile 
offshore drilling units, the International 
Electrotechnical Commission (IEC) con
tinuously updates requirements for this 
type of environment.
The latest revisions have resulted in the

publication of a third edition of IEC Publica
tion 92-505.
The standard covering electrical installa
tions applies to all types of mobile offshore 
platforms and vessels used in drilling for oil 
or gas and states general requirements.
A classification of hazardous areas in 
which explosive gas-air mixtures are (zone 
0, zone 1 and zone 2) is given along with 
requirements for both normal and 
emergency power supplies.
Other IEC publications quoted in this stan
dard are:
Publications 79: Electrical Apparatus for 
Explosive Gas Atmospheres.
7910: Part 10: Classification of Hazardous 
areas.
79-11: Part 11: Construction and Test of 
Intrinsically-safe and Associated Appa
ratus.
92-201: Electrical Installations in Ships, 
Part 201: System Design - General.
92-401: Part 401: Installation and Test of 
Completed Installation.
More information from: NNI, PB 5059,2600 
GB Delft, tel. 015-611061.

Nieuwe straalpijp voor 
brandbestrijding
Saval-Kronenburg Breda heeft een nieuwe 
nevelstraalpijp in haar pakket opgenomen, 
die speciaal is ontworpen om de brandbe- 
strijder een probleemloze en veilige straal
pijp in handen te geven. Opvallende eigen
schap van deze straalpijp type FOG- 
FIGHTER is de automatische opbrengstre- 
geling, die lage of plotseling verminderde 
waterdruk een goede opbrengst garan
deert. Zelfs bij 2 -  2Vz bar heeft deze Fog- 
fighter een goed sproeipatroon.
De toegepaste kunststof kogelafsluiter 
biedt uiteraard de mogelijkheid om de 
straalpijp af te sluiten, maar ook kan hier
mee de wateropbrengst blindelings op 
twee standen ingesteld worden n.l. op 150 
en 300 liter per minuut bij 6 bar. 
Bovendien kan met de FOGFIGHTER een 
brede man-beschermende nevelwolk wor
den gegeven met een hoek tot 120°.
De straalpijp kan ook op vloeistofbranden 
worden toegepast voor het werken met 
AF.F.F.
De worplengte -  en ook dat ten behoeve 
vande veiligheid van de brandweerman-is 
bij een druk van 7/8 bar meer dan 30 meter 
bij een opbrengst van 300 l/min.
De nevelstraalpijp heeft zelfs de mogelijk
heid om vuildeeltjes (tot een halve centime
ter) in verontreinigd bluswater uit de straal
pijp te spoelen gedurende de blusaktie. 
De FOGFIGHTER is ontwikkeld in Zweden 
in nauwe samenwerking met de brandweer 
en wordt in een groot aantal landen al met 
succes toegepast.
Voor meer informatie: Saval-Kronenburg 
bv, Postbus 3343, 4800 DH Breda. Tel: 
076-222081.



FIRE PROTECTION SYSTEMS
Fire and smoke detection.

Fire fighting. Fire extinguishing. Gas detection. 
Explosion suppression. System design, supply, service.

OFFSHORE AND MARINE EQUIPMENT
Atlas Danmark, freshwater generators and incinerators. 

Airscrew Howden, fans and accessoiries.
C.J.C., Lub.-/fuel oil conditioning units.

CompAir (Reavell/Broomwade), compressors.

inham b.v. the netherlands
p.o. box 399 3300 aj dordrecht phone (0)78-145400 telex 29298

„Ik ken een bevoorradingsschip waarvan de 
kapitein wel 5 handles moet bedienen om op 
positie te blijven”

„De man houdt zeker van ambachtelijkheid, 
of hij heeft nog nooit gehoord van het 
Thrust Remote Control System’ van AEG- 
TELEFUNKEN Marine Service”

Het loont dus altijd de 
moeite kontakt op te 
nemen met 
AEG-TELEFUNKEN.

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

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

eert.

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




