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Sombere berichten over de huidige situa
tie in de scheepsbouwindustrie en de toe
komst daarvan waren in de afgelopen 
maanden troef. De OECD kwam met de 
mededeling dat de wereldscheepsbouw 
zich in een zeer ernstige crisisperiode be
vindt en dat het dieptepunt daarvan nog 
steeds niet bereikt is. De Europese Com
missie (EC) -  het dagelijks bestuur van de 
EG -  constateerde dat de toestand van de 
Europese scheepswerven niet of nauwe
lijks verbeterd is en dat hun concurrentie
kracht nog altijd faalt tegenover landen als 
Zuid-Korea en Japan. En onze eigen CE
BOSINE liet weten dat de daling van de 
waarde van de orderportefeuille en vooral 
ook de scherpe terugval van het aantal 
verworven opdrachten een nieuwe aanslag 
betekent op het voortbestaan van een 
aantal nieuwbouwwerven. Dat de EC 
opeens grote kansen ziet liggen in specialis
me, dat wil zeggen in de bouw van gespeci
aliseerde schepen, is niet meer of minder 
dan het intrappen van de zo beruchte open 
deur.. In Nederland en andere Europese 
scheepsbouwlanden is men al jaren gele
den to t deze conclusie gekomen. Waar de 
EC dit nu plotseling weer heeft opgediept, 
Joost zal het misschien weten.
Volgens de OECD zal het stellig nog to t 
1989 duren alvorens de wereldwijde re
cessie in de scheepsbouw een einde neemt. 
Vandaag de dag zijn de meeste werven 
zwaar onderbezet, en de gangbare wereld
marktprijzen die voor nieuwbouwschepen 
betaald worden zijn zó laag, dat in de 
meeste gevallen de produktiekosten er 
niet mee kunnen worden gedekt.
De conclusie van het OECD-rapport is, dat 
het steeds slechter met deze industrie gaat 
en dat haar toekomst er voorlopig alleen 
nog maar somberder uitziet dan ooit. Ge
schat w ordt, dat in 1986 zo’n tien miljoen 
brt aan scheepsruimte door de werven zal 
worden opgeleverd, dat is 30 pet minder

dan de ruim 34 miljoen ton die in 1975 van 
de werven kwam.
In nagenoeg alle scheepsbouwlanden is het 
aantal nieuwe opdrachten in het eerste 
kwartaal van 1986 gedaald. Zelfs zéér 
scherp concurrerende werven werken 
met verlies. En d it geldt dan niet alleen 
voor Europese, maar evenzeer voor Japan
se en Zuidkoreaanse werven, de felste 
concurrenten van de Europese scheeps
bouwers. Ook in het Verre Oosten zijn 
voor de scheepsnieuwbouw de magere 
jaren aangebroken in afwachting van een 
reeks vette. Niemand weet echter of kan 
ook maar enigszins bij benadering voor
spellen wanneer het zover zal zijn, maar 
men moet hopen dat het niet de klassieke 
zeven jaar zal gaan duren.
De OECD is ervan overtuigd dat geen 
enkel scheepsbouwland in staat zal zijn 
door middel van nationale maatregelen de 
crisis in de scheepsbouw te boven te ko
men, met als consequentie dat geen enkel 
land de komende jaren zonder kleerscheu
ren door zal kunnen komen.
In het OECD-rapport w ord t met enige 
nadruk geconstateerd dat, ondanks her
structureringsmaatregelen in West-Euro- 
pa, de nieuwbouwcapaciteit van de we- 
reldscheepsbouwindustrie toch nog veel 
te groot is gebleven vergeleken met de 
verwachte vraag naar scheepsruimte.
Als belangrijkste voorwaarden voor de 
gezondmaking van deze bedrijfstak noemt 
de OECD-commissie het met onmiddellij
ke ingang stopzetten van directe en indi
recte steun van overheden aan de nationale 
scheepsbouwindustrie, d it in een poging 
om de totale nieuwbouwcapaciteit in de 
wereld vqrder terug te dringen.

De Europese scheepsbouw
De EC daarentegen heeft zich uitgespro
ken voor een verlenging van de overheids
steun aan de scheepsbouwindustrie in de
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landen van de Europese Gemeenschap en 
wel voor een tijdvak van v ijf jaar. Z ij legt er 
echter de nadruk op, dat deze voortzetting 
van de financiële steun moet worden toe
gespitst op de bouw van gespecialiseerde 
schepen, zoals w ij reeds opmerkten be
paald geen nieuw idee. De bedoeling van de 
EC is de rentabiliteit van de Europese 
werfrndustrie te herstellen. In oktober a.s. 
zal zij een formeel voorstel voor de verlen
ging van de huidige financiële steun voor 
deze bedrijfstak bij de Europese Raad van 
Ministers op tafel leggen.
De kansen die er voor de Europese werven 
liggen in de bouw van gespecialiseerde 
schepen, waarmee de EC nu komt aandra
gen, zijn al jaren geleden onderkend, en 
men kan niet zeggen dat daar geen gebruik 
van gemaakt is. Als daarom de EC ons diets 
probeert te maken dat die kansen nu maar 
eens benut moeten worden, dan maakt dat 
een wat vreemde indruk. De meeste w er
ven in West-Europa zijn al sterk in deze 
gespecialiseerde bouw. De gedachte, dat 
de Europese scheepbouw zich vergaand 
moet specialiseren, is overigens altijd min 
o f meer gepaard gegaan met de overwe
ging dat de bouw van eenvoudige vracht
schepen aan de ontwikkelingslanden zou 
moeten worden overgelaten. Zodoende 
zou een verdeling van de opdrachten 
plaatsvinden, maar to t dusver is het daar 
niet van gekomen.
Een ander punt is, dat de EC bij de voo rt
zetting van de financiële steunverlening aan 
de scheepsbouw, onderscheid w il gaan ma
ken tussen steun voor de produktie en die 
voor de herstructurering. Voor de pro- 
duktiesteun w ord t daarbij gedacht aan het 
scheppen van mogelijkheden om het ver
schil te compenseren tussen de kosten van 
de Europese werven en die van de Japanse 
en Zuidkoreaanse concurrenten. De EC 
plaatst hierbij de notitie, dat alléén de 
financieel sterke Europese werven voor 
een dergelijke financiële ondersteuning in 
aanmerking mogen komen, werven die in 
het algemeen gesproken nog kunnen bo
gen op een duidelijk toekomstperspectief. 
Deze opzet doet denken aan de Am eri
kaanse zogenaamde ’building differen- 
tials’, een financiële ondersteuning die de 
Amerikaanse werven van de overheid ont
vingen om het verschil in produktiekosten 
met de buitenlandse concurrentie te kun
nen overbruggen, in een tijd  dat, vergele
ken met Europese scheepswerven, de 
Amerikaanse schreeuwend duur waren. 
Daarnaast hadden de reders een financiële 
ondersteuning onder de naam ’operation 
differentials’ om het verschil in exploitatie
kosten met het buitenland te kunnen op
vangen.

Herstructurering
Financiële steun voor de herstructurering 
zou in het kader van structurele aanpassin
gen moeten komen, zo meent de Europese 
Commissie. Hierbij moet dan worden ge

dacht aan de afbouw van de nog altijd 
bestaande overcapaciteit. Met deze steun 
zou gedeeltelijke o f algehele sluiting gefi
nancierd moeten worden. Het is voor het 
eerst, dachten wij, dat onder herstructure
ring van een w erf óók de sluiting daarvan 
kan worden verstaan, een opvatting die 
wat merkwaardig aandoet. Op deze wijze 
zou een w erf weggestructureerd kunnen 
worden. Het b lijft duister o f d it de opzet is. 
Nederland was toen drs Van Aardenne nog 
als minister op Economische Zaken zat 
krachtig geporteerd voor een algehele af
schaffing van de financiële overheidssteun 
voor de scheepsbouwindustrie. Hij heeft in 
de laatste maanden van zijn ministerschap 
bij wijze van spreken stad en land afgereisd 
om andere scheepsbouwende landen aan 
zijn zijde te krijgen. Het is hem echter niet 
gelukt, en zo werd zijn laatste stunt een 
fiasco. Europa toonde, op een enkele u it
zondering na, weinig o f helemaal geen be
grip voor zijn streven.
Nu deze steun dus w ord t voortgezet -  er 
behoeft geen tw ijfel aan te bestaan dat de 
voorstellen van de Europese Commissie 
gerealiseerd zullen worden -  kan Neder
land het zich uiteraard niet veroorloven 
zich voor een verdwijning van de scheeps- 
bouwsteun te blijven inzetten, maar ook 
niet om voor de verlening ervan te pleiten 
zonder een reuzezwaai te maken.
Zoals bekend is in Nederland het steunpla- 
fond voor de scheepsnieuwbouw in het 
lopende jaar to t een betrekkelijk laag ni
veau teruggebracht. Het gaat nog slechts 
om zo'n driekwart procent van de waarde 
van de opdracht. Op grond van deze rege
ling valt er voor 25 werven -  Van der 
Giessen-de Noord en IHC Holland vallen 
onder een afzonderlijke steunregeling en 
zijn dus niet meegeteld -  nog ruim 17 
miljoen gulden te verdelen. Over welk 
bedrag straks, als de nieuwe regeling er is, 
kan worden beschikt valt vandaag de dag 
nog niets met zekerheid te zeggen. Het is 
duidelijk dat de omvang daarvan een essen
tiële ro l speelt bij het verlengen van de 
financiële steun aan de scheepsbouwindus
trie.

De zeescheepvaart
Het scheepvaartbureau D rew ry in Lon
den, dat zich bezighoudt met voorspellin
gen inzake de toekomstige ontwikkeling in 
de zeescheepvaart, constateert dat de 
droge bulkvaart -  althans op korte  term ijn 
gezien -  allesbehalve betere resultaten te
gemoet kan zien. Het kom t duidelijk naar 
voren dat het vrachtniveau evenredig aan 
de bedrijfskosten gezakt is. Voor een be
langrijk deel is d it een consequentie van de 
omstandigheid, dat de niet-brandstofeco- 
nomische bulkcarriers in de praktijk thans 
even concurrerend blijken te kunnen varen 
als schepen die zuinig in de exploitatie zijn. 
Een tweede oorzaak is de korte-term ijn 
daling van de behoefte en dus van de vraag 
naar scheepsruimte voor het vervoer van

steenkool. Bij D rew ry blijkt men echter 
van mening, dat tegen de jaren negentig de 
droge bulksector een belangrijke verbete
ring zal laten zien. De lage olieprijzen vor
men daarvan de oorzaak. Een laat profijt 
dus.
Het evenwicht tussen vraag naar en aanbod 
van bulkscheepsruimte kan volgens bere
keningen van D rew ry rond 1990 tegemoet 
gezien worden. D it houdt dus wel in dat to t 
aan dat tijdstip sombere perspectieven 
troe f zullen blijven in d it spel van plussen en 
minnen. Met betrekking to t de container- 
vaart is D rew ry van mening, dat to t in 1987 
een jaarlijkse groei van de vervoerscapaci
te it verwacht zal kunnen worden van ruim 
7 pet, en daarna in de jaren 1988 en 1989 
een wat minder omvangrijke groei. In de 
periode 1980/1984 bedroeg de jaarlijkse 
groei van het containervervoer bijna 10 
pet. Het ziet er evenwel naar uit dat de 
huidige surplus-capaciteit in deze vaart 
voorlopig nog wel zal aanhouden.

De SAM ko m t er niet
In onze vorige beschouwing zeiden wij, dat 
het to t leven wekken van de nieuwe Am 
sterdamse scheepsreparatiewerf SAM uit 
de failliete boedel van de voormalige ADM, 
een moeilijk geboorteproces zou blijken te 
zijn, waarvan het resultaat zich nog niet liet 
voorspellen. Wel, voorspellingen zijn 
thans niet meer nodig, want de initiatiefne
mers hebben na maanden aarzeling beslo
ten de knoop door te hakken en de oprich
ting te annuleren. Redenen: het uitblijven 
van een opleving van de vrachtenmarkt -  
die het verwerven van reparatieopdrach- 
ten in gunstige zin had kunnen beïnvloeden 
— en daarnaast de aanhoudende daling van 
de Amerikaanse dollar en het pond ster
ling. W ellicht dat de protesten die van 
verschillende zijden tegen de stichting van 
deze w erf zijn geuit eveneens een duit in 
het zakje gedaan hebben.
Het is vooral de CEBOSINE geweest die 
fel tegen de oprichting was, omdat in haar 
ogen -  en terecht -  een reparatiewerf in 
Amsterdam met financiële steun van de 
overheid concurrentievervalsing was en 
dus een onverteerbare zaak.
O ok de Britse scheepsbouwgroep Apple- 
dore -  die de directie van de SAM zou gaan 
voeren-tw ijfe lde  kennelijk al maanden aan 
de levensvatbaarheid van de nieuw op te 
richten werf. Om verschillende redenen 
lijk t het van de initiatiefnemers een ver
standig besluit om maar van de oprichting 
af te zien. Het zou in de huidige omstandig
heden een overbodige capaciteit zijn ge
worden. Het feit, dat een haven als Am 
sterdam over een eerste klas zeescheeps- 
reparatiewerf moet kunnen beschikken, 
heeft zich niet waar kunnen maken. In een 
betere conjunctuur zal mogelijk wel aan 
het licht komen o f een dergelijke w erf in 
Amsterdam nodig is o f niet.

vHk
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DE BEHEERSING 
VAN HET PRODUKTIEPROCES 
IN DE SCHEEPSBOUW*
door Ir. S. H engst* *

Inleiding
Teneinde een produktieproces te kunnen beheersen dient een 
organisatie minimaal te beschikken over:
!e. Volledige kennis van het produkt to t in het kleinste detail; 
2e. Kennis van het produktieproces, eveneens to t  in het kleinste 
detail (fig. I).

De beheersing van het produktieproces is een voorwaarde om het 
te kunnen besturen. Pas als men in staat is het proces te beheersen 
en te besturen, is het mogelijk aan te geven hoe en waar een 
produktieproces kan worden verbeterd en geoptimaliseerd. In 
hoeverre kan bij scheepswerven worden verbeterd?
Soms w ord t de stelling verkondigd dat d it afhankelijk is van de 
grootte van het bedrijf, kleine bedrijven zouden over een betere 
kennis van het produkt en het produktieproces, beschikken dan 
grote bedrijven. Afgezien van het fe it dat niet gedefinieerd kan 
worden wat precies onder grote respectievelijk kleine bedrijven 
moet worden verstaan, is er to t nu toe geen afdoende bewijs 
geleverd dat deze stelling juist is, anders dan het sluiten van vrijwel 
alle grote werven in Nederland, die de grote handelsschepen 
bouwen. Maar hierbij spelen factoren een rol die hier niet te r 
sprake komen. D it laat onverlet dat, indien kostprijsverlaging 
moet worden bereikt, beheersing van het produktieproces een 
voorwaarde is.
U it de resultaten van een aantal onderzoeken, alsmede gesprek
ken met werven, b lijkt dat het onderwerp weliswaar veel bespro
ken en ook veel beschreven is, maar dat de discussie over: 'W at is 
haalbaar?’ niet is uitgewoed. Uitgangspunt dient echter te blijven: 
het kan nog veel beter (goedkoper) in de (Nederlandse) scheeps
bouw.

De kostprijs van het produkt
In de opbouw van de kostprijs van een schip komt to t uiting dat 
materialen en diensten het grootste deel van de kostprijs van een 
schip uitmaken (fig. 2). De invloed die de onderleveranciers 
hebben op de kostprijs van een schip op het gebied van materialen 
en diensten is derhalve groot. Beschouwingen over d it onder
werp, waarbij o.a. studies van het Nederlands Economisch Insti
tuut (N.E.I.) over de concurrentiepositie van de scheepsbouw, 
bevestigen dat de onderleveranciers en de leveranciers van goe
deren en materialen een belangrijke factor vormen. Er zijn indica
ties dat de directe uren en diensten die de onderleveranciers ten 
behoeve van het schip maken, resp. in eigen bedrijf of op een 
scheepswerf, circa 50% van de post 'materialen en diensten’ 
bedragen. D it is sterk afhankelijk van de werf. Sommige werven 
beschouwen de installatie van machinekamer, elektrische installa
ties, ventilatie, airconditioning e.d. als materiaalleveringen, inclu
sief de installatie aan boord van het schip, andere werven nemen 
een deel van deze uren voor eigen rekening of voeren het werk uit 
in eigen beheer.

* Tekst van een lezing gehouden voor de afd. Groningen van de Ned.
Ver. v. Technici op Scheepv.geb. op 17 dec. '85

**  Hoogleraar W erfm richting en W erfbedrijf bij de Afd. Maritieme
Techniek TH Delft.

•  BEHEERSING VAN HET PRODUCTIE PROCES 

VRAAGT:
1. kennis van het productie proces to t  in het 

(kle inste) detail.
2. kennis van het product to t in het 

(kle inste) detail.

•  beheersing van het proces is een voor
waarde om het proces te kunnen 
(be)sturen.

•  beheersing -  besturing maken het m ogelijk 
aan te geven hoe en w aar het proces kan 
worden verbeterd en geoptim aliseerd.

•  de vraag is in hoeverre w ij over de 
noodzakelijke proces kennis beschikken

•  s t e l l in g :
HET KAN NOG VEEL BETER (goedkoper) 
IN DE (nederlandse) SCHEEPSBOUW.

Figuur I
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Thans w ord t uitsluitend het produktieproces op een w erf in 
beschouwing genomen. U it het voorgaande blijkt dat door ver
schuivingen in werkzaamheden het werfdeel varieert. De invloed 
daarvan op het produktieproces w ord t echter in deze beschou
wing niet nader betrokken. Het onderwerp w ord t benaderd uit 
twee invalshoeken {fig. 3),
1. Het produkt, dat maatgevend is voor de te verrichten hoeveel

heid werk.
2. De produktie, dat w il zeggen de uitvoering van het werk.

De invloedsfactoren op het produkt zijn tweeledig. In de eerste 
plaats w ord t het produkt bepaald door eisen van de markt 
waarvoor het produkt bestemd is. Daarbij speelt een rol welk 
risico de w erf daarbij kan nemen. Als er bijvoorbeeld sprake is van 
een nieuw produkt, zullen de risicofactoren hoger zijn dan bij een 
bekend produkt.
In de tweede plaats spelen bij het produkt de produktie-eisen een 
rol, immers het schip moet wel kunnen worden gebouwd. 
Factoren die de produktie, het werken, beïnvloeden, zijn b ijvoor
beeld (fig. 3):
-  de gevolgde werkmethode
-  de daarbij gehanteerde middelen
-  de organisatie van het bedrijf.
Deze drie factoren kunnen samen de structuur van de onderne
ming worden genoemd.
De prestatie van de werknemers is, last but not least, van groot 
belang.

In fo rm atie  en docum entatie
Een overeenkomst tussen reder en w erf komt to t stand aan de 
hand van geschreven en getekende documenten, d.w.z. op basis 
Van informatie. Deze informatie dient juist te zijn voor wat betreft 
de prestatieverplichting van de werf. Zowel reder als w e rf streven 
naar een ontwerp dat, zoals gezegd, optimaal is in de markt, en 
waarbij de risico’s voor reder en w erf zoveel mogelijk beperkt 
blijven. Voor de w erf betekent dit, maar ook voor de reder, dat de

informatie op basis waarvan het contract w ord t gesloten, juist is 
voor wat betreft de prestatieverplichting. Om d it te bereiken 
w ordt een overeenkomst, aan de hand van een voorlopig ontwerp 
en een contractbestek in meer o f minder uitgewerkte vorm 
gemaakt. Zowel ten aanzien van de eis betreffende het optimaal 
opereren in de markt, alswel het beperken van het risico is 
Computer Aided Design een goed hulpmiddel om een aantal 
alternatieven op hun waarde te kunnen evalueren, zowel tech
nisch als economisch.
Daarnaast zal de w erf produktie-eisen en wensen in het ontwerp 
moeten realiseren. O ok deze produktie-eisen worden vastgelegd

PRODUCT- EISEN
Computer Aided Design (voorlopig ontwerp) 
De in fo rm a tie  is ju is t v.w.b. de PRESTATIE 
VERPLICHTING.S treven naar een voorlopig 
ontw erp d a t :

-  o p tim a a l is in de m a rk t
-  ris ico 's  zoveel m ogelijk  beperkt
-  realisatie van NIEUWE o n tw ikke ling e n / 

producten m ogelijk  m aak t

PRODUCTIE- EISEN

Computer Aided D rafting  of Engineering 
D e fin itie f on tw erp  + tekenkam er a k tiv ite ite n ,
De inform atie dient ju is t en nauwkeurig te 
z ijn ,geschikt voor vervaard ig ing.
D it hee ft om. betrekking op:

-  systemen
-  onderdelen
-  standaardisering

Figuur 4

in geschreven o f getekende vorm. Het definitieve ontwerp en de 
daarbij behorende tekeningen bevatten informatie die niet alleen 
juist dient te zijn maar ook nauwkeurig en geschikt voor de 
vervaardiging van het produkt (fig. 4). In aansluiting op de gege
vens die verw erkt zijn in het voorlopig ontwerp, heeft deze extra 
informatie bovendien betrekking op b.v. systemen, onderdelen 
van die systemen, het te installeren equipment en de gehanteerde 
normen.

Produkt en produktie
De produkteisen en de produktie-eisen bepalen samen de kwali
te it van het produkt. Bij optimalisering naar produktie-eisen, of 
het vereenvoudigen van het ontwerp, w ord t vaak het begrip 
produktievriendelijk construeren o f ontwerpen gehanteerd. 
Vaak gaat d it gepaard met het optrekken van de wenkbrauwen bij 
de reders.
Ter illustratie enkele begrippen die bij het optimaliseren naar 
produktie eisen van belang zijn:
1. de borging van de kwaliteit, stelt, zowel tijdens de bouw als 

tijdens het gebruik van het schip, ten aanzien van onderhoud en 
bereikbaarheid gelijkwaardige eisen.

2. Analyse van de systemen die in een schip worden ingebouwd en 
de daarbij behorende componenten bij de plaatsing van en 
ordening daarvan in de systemen, kan leiden to t eenvoudiger 
oplossingen.

3. Als afgeleide van de systeemanalyse en de kwaliteit komen 
aspecten als modulebouw en integratie van systemen in de 
constructie van het schip, aan de orde.

4. De systematische reductie van het aantal onderdelen en com
ponenten die gebruikt worden voor de bouw van een schip.

5. het terugbrengen van het aantal variabelen in onderdelen en 
componenten.

KOSTPRIJS v/h PRODUCT

PRODUCT

"HET WERK” 

INVLOEDSFACTOREN

PRODUCTIE-EISEN

PRODUCT - EISEN

1
PRODUCTIE

"HET BERKEN" 

INVLOEDSFACTOREN

{

METHODE 

MIDDELEN 

ORGANISATIE 

PRESTATIE

MARKT STRUCTUUR VAN DE")
RISICO'S ONDERNEMING J

NIEUWE PRODUCTEN

Figuur 3

318 SenW 53STE IAARGANG NR. 18



KWALITEIT VAM 
HET PRODUCT

optimaliseren
ontwerp

optimaliseren naar 
productie - eisen

O
nieuwe
producten

beter in speten 
op de m arkt 
(optimaliseren)

-  transport m arkt

-  rederseisen

HINDER
RISICO'S

— hydromechamca

— s te rk te â  trillingen

— bestek

minder 
onderhoud

minder varia tie  
in onderdelen

— standaardisatie

kw a lite it t.b.v. 
het onderhoud

__ systeem 
analyse

— etc tmoduiebouw 
| |in teg ra tie

Figuur 5

De bovengenoemde aspecten kan men samenvatten onder het 
begrip 'design to  life cycle' en dan met name waar d it betrekking 
heeft op de bedrijfszekerheid en de organisatie van het onderhoud 
tijdens het gebruik van het schip. Indien hiermee bij het optimalise
ren van het ontwerp een begrip als het ’terugdringen van risico’s’ 
wordt gehanteerd, spoort d it met de optimalisatie naar pro- 
duktie-eisen.
Anderzijds houdt het optimaliseren van het ontwerp (minder 
risico’s) eveneens de hydromechanische aspecten in, b.v. weer
stand, voortstuwing, sterkte, trillingen en bestekeisen t.a.v. de 
detailuitvoering. Daarnaast moet aandacht worden besteed aan 
het 'tnspelen op de m arkt’, m.a.w. het evalueren van de ontw ikke
lingen in de transportmarkt en de daarbij behorende systeemeisen 
in relatie to t de eisen die een reder aan zijn transportmiddelen 
moet stellen.
D it kan de aanleiding zijn to t het ontwikkelen van nieuwe produk- 
ten o f ontwerpen. De onderlinge relaties zijn weergegeven in 
fig. 5.
Een illustratie van het optimaliseren naar produktie-eisen werd in 
1982 gepresenteerd op het symposium van het 'Institute fo r 
Research and Engineering fo r Automation and Productivity and 
Shipbuilding’ (IREAPS).
Fig. 6 geeft een overzicht van de reducties in hoeveelheden en 
aantallen die door Sverdrup werden genoemd { I ).
Ondanks het fe it dat beide scheepstypen niet geheel vergelijkbaar 
zijn, spreken de cijfers boekdelen. Bij de toename van het draag
vermogen is het aantal platen met bijna 20% gereduceerd, het 
aantal profielen is gehalveerd en het aantal overige onderdelen 
verminderd met ca. 30%. De totale laslengte is teruggebracht met 
meer dan 20% en de hoeveelheid geïnstalleerde pijpen met bijna 
30%. De huiduitslag is voor ca. 95% van de totale oppervlakte 
samengesteld uit afwikkelbare oppervlakken. Immers qua hydro
dynamica, voortstuwing, weerstand, gedrag in zeegang, behoeft 
dit geen effect te hebben. Binnen de vele mogeiijke vormoplossin-

gen kunnen w ij de optimale keuze in het overigens ’vlakke 
optimum’ ruimschoots bepalen.
Het terugbnengen van het aantal variabelen in de onderdelen en de 
standaardisatie van onderdelen behoeft enige toelichting. Stan
daardisatie heeft betrekking op de stalen romp, maar eveneens op 
de onderdelen van de installaties, en daarmee is tevens een deel 
van de reeds genoemde vereenvoudiging van systemen en de 
daarbij behorende componenten aan de orde.
Een aantal werven in Nederland tracht deze standaardisatie door 
te voeren, maar stuit daarbij op bezwaren bij afnemers, reders en 
onderieveraoders. De invloed van een goed doorgevoerde stan
daardisatie is niet te  onderschatten met betrekking to t de kwali
te it van het produkt, het onderhoud en de bedrijfszekerheid 
daarvan, en last-but-not-least de produktiekosten. Standaardisa
tie  is géén statisch gebeuren, maar een levende activiteit, waarbij 
uiteindefijk produktieverbetertng het doet is.

De m eedenkende toeleverancier
Een consequent doorgevoerde standaardisatie heeft tevens in
vloed op de prijs van onderleveranders, de te besteden tekenka
meruren en is in wezen een voorwaarde om de seriematige aanpak 
van de produktie van onderdelen van een schip te r hand te kunnen 
nemen.
Vereenvoudiging van de te installeren systemen kan bovendien 
door een geïntegreerde aanpak met goed overleg in de ontwerp
fase leiden to t  het terugbrengen van b.v. het aantal strekkende 
meters te installeren pijpen. Methodes zoals waardeanalyse zijn 
zeer bruikbaar, mits de kwalite it van het produkt ais uitgangspunt 
w ord t gehanteerd. O ok hier zijn bij Nederlandse werven reeds 
goede resultaten geboekt.
Indien de organisatie van tekenkamers en werkvoorbereiding 
daarop aangepast w ordt, kunnen aanzienlijke besparingen worden 
bereikten zijn bovendien kwaliteitsverbeteringen het gevolg. Een 
veelgehoorde klacht is dat de leveranciers voor de Nederlandse 
scheepsbouwindustrie niet wezenlijk meedenken waar het de 
concurrentiemogelijkheden van de Nederlandse scheepsbouw
industrie betreft, en hun heil zoeken in andere markten.
De bovengenoemde filosofie is, naar men mag veronderstellen, in 
evengrote mate van toepassing op de fabricage van componenten, 
door systematisch hydraulische en elektrische installaties door te 
lichten op de mogelijkheden to t standaardisatie en daarmee de 
serieproduktie van onderdelen. De elektronica is ons hierin 
voorgegaan. Diverse service systemen in een schip lenen zich to t 
standaardisatie in subsystemen die van toepassing kunnen zijn op 
velerlei gebied. D it betekent echter wel dat de ontwerpspecifica- 
ties van de schepen daartoe de mogelijkheden moeten bieden.

T D W
52.000 60.000

steel weight 7 900 9000
number of plates 3.200 2600
number of profiles 8 000 4,000

number of parts 51,000 36.000
weld length (mile) 155 125
length of pipe (m ile) 25 16
length of cable (m ile) 25 26

SAVINGS

IN SPITE OF INCREASED STEEL WEIGHT 20%  -50%

Source : Sverdrup I.R.E.A.RS. 1983

Figuur 6
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Wanneer wij het begrip ’design to  life cycle’ koppelen aan kwali
teit, dan moet worden vastgesteld dat de kwaliteitszorg in het 
verleden gericht geweest is op de controle van de uitvoering van 
het werk maar te weinig op het scheppen van die ontwerpcondi- 
ties die het mogelijk maken het equipment een ingebouwde 
kwaliteit mee te geven, waarmee het een aantal jaren aan de 
gemeten prestatie kan voldoen voor wat betreft de eisen ten 
aanzien van levensduur en onderhoud. D it onderwerp heeft voor 
de zeegaande installaties een geheel andere dimensie dan voor de 
installaties op het land. Er kan alleen maar sprake zijn van opbouw 
van kennis op d it gebied door de resultaten van het equipment 
over de jaren bij de toeleverende firma’s bekend te maken.
In het bijzonder de mate waarin onderhoud gepleegd w ord t aan 
het equipment en de opgebouwde ervaring aan de hand van het 
gepleegde onderhoud kan aanleiding zijn to t wijzigingen en aan
passingen in het ontwerp. De vraag rijst in hoeverre dit in een 
korte tijd  op te bouwen is om daarmee reder en w erf een schip te 
geven dat 4 to t 5 jaar met alleen preventief onderhoud kan blijven 
varen. Een onderzoek van Kuijer bij v.d. Giessen-de Noord 
Marinebouw op het gebied van 'Integrated Logistic Support’ heeft 
hiervoor een aantal randvoorwaarden gegeven. Het terugbren
gen van het aantal variabelen en het introduceren van standaardisa
tie maakt het mogelijk om binnen het ontwerp van het produkt 
schip te komen to t een seriematige aanpak van de produktie van 
onderdelen en componenten. Gespecialiseerde en nauwkeurige 
berekeningen zullen noodzakelijk zijn, en veel overleg met de 
classificatiemaatschappijen. Deze laatsten zullen open moeten 
staan voor de benadering, waarbij m.b.v. moderne rekentechnie
ken, de w il aanwezig moet zijn om to t acceptabele vereenvoudi
ging van de constructies te komen.
U it fig. 7 b lijkt dat over de laatste 30 jaar het staal met een factor 
2,5 in prijs is gestegen en de arbeid met een factor 6. Echter, de 
invloed daarvan op het ontwerp van b.v. een stalen romp van een 
schip en z’n installatie kan to t op vandaag niet worden geëvalu
eerd. Zowel de wijziging in kostprijsverhoudingen van materialen 
t.o.v. de uurkosten, alsmede de aanpassingen in het ontwerp geven

Figuur 7
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Figuur 8

een nieuwe dimensie aan de ontwikkeling van het produktie- 
proces.

H et produktieproces
Zoals uit fig. 3 b lijkt w ord t het produktieproces bepaald door 
twee hoofdfactoren:
-  De structuur van de onderneming.
-  De prestatie van de werknemer.

In fig. 8 is de structuur gesplitst in twee elementen, nl.:
-  De kwaliteit van de organisatie.
-  De kwaliteit van de technologie.
De kwaliteit van de organisatie heeft betrekking op elementen als 
tekenkamer, inkoop, produktievoorbereiding, werkuitvoering, 
materiaalvoorziening, transport, e.d..
De kwaliteit van de technologie heeft betrekking op de fabricage 
van de onderdelen en de assemblage daarvan. Beide worden 
gestuurd door één centraal punt, n.l. de vervaardiging en verstrek
king van de informatie. De kwaliteit van de informatie bepaalt 
kennelijk in hoge mate de mogelijkheden om het produktieproces 
te beheersen.
Het genereren van de informatie valt uiteen in twee delen:
-  De technische informatie die geproduceerd w ord t door teken

kamer, inkoop, produktievoorbereiding en uitvoering.
-  De informatie ten behoeve van de bedrijfsvoering.

De technische informatie bestaat uit:
-  De informatie betreffende het produkt, die deels bedoeld is om 

de produktietechnische kwaliteit vast te leggen, anderzijds de 
functionele kwalite it van het produkt bepaalt.

-  De vorm en de kwaliteit van de informatie die bepalend is voor 
de overdrachtsmogelijkheden door middel van b.v. teken- en 
computertechnieken.
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DE INFORMATIE BEPAALT IN HOGE MATE 

DE KWALITEIT VAN HET PRODUCTIE-PROCES
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De conclusie moet zijn dat aan de informatie voor de fase ’offerte ’, 
de fase ’voorbereiding’ en de derde fase 'uitvoering’, geen gelijke 
eisen worden gesteld.
Bij het opzetten en genereren van databanken binnen een bedrijf 
waar informatie w ord t opgeslagen, (en gehanteerd?) is het derhal
ve zeer wel mogelijk de drie systemen naast elkaar te ontwikkelen, 
waarbij echter op den duur moet worden gestreefd naar koppe
ling van de drie databestanden.

AAN DE INFORMATIE T.B.V.

FASE 1 " OFFERTE ’’

FASE 2 

FASE 3

’’ VOORBEREIDING ' 

’’ UITVOERING ’’

worden geen gelijke eisen gesteld

STELLING:
De w erf d ient er naar te streven da t 
in het productie proces de goederen 
s troom  vergezeld gaat van een één
duidige in fo rm atie  stroom  zodat in het 
fabricage  en assem blage proces geen 
tw ijfe ls  bestaan.
BV.:
A ls  iets niet geregeld is moet dat be 
kend z ijn .

Figuur 10

Figuur 9

De produktietechnische kwaliteit en de informatie die opgeslagen 
w ord t ten behoeve van de overdracht voor de bedrijfsvoering 
vormen de basis voor de vervaardiging van het produkt. 
Gegevens voor het produkt en functionele kwalite it van het 
produkt zijn vastgelegd. De informatie dient derhalve juist te zijn, 
nauwkeurig en geschikt voor de fabricage en assemblage. 
Bewerkingsvolgorde, capaciteitsplanning, doorlooptijden, af
stemmingsproblemen, machinebezetting en benodigde uren van 
karweien moeten u it deze informatie worden gegenereerd. Zie 
fig. 9.
W ij spreken onder meer van Computer Aided Manafacturing bij 
gebruik van computerprogramma’s om dit proces te kunnen 
sturen. T o t nu toe is de uitvoering in het assemblageproces en de 
fabricage vaak in handen van voorlui en bazen waarbij de gevolgde 
methode vrij willekeurig, op basis van eigen ervaring, w ordt 
bepaald, en dus voor een deel berust op het inzicht van deze 
mensen. Teneinde dit proces te kunnen verbeteren dienen hulp
middelen ontwikkeld te worden ten behoeve van de mensen die 
de assemblage uitvoeren, om hen in staat te stellen de eenvoudig
ste assemblagetechniek te volgen. Het optimaliseren met behulp 
van dergelijke systemen betekent echter dat de organisatie ten 
behoeve van de informatieverstrekking en dataverwerking bin
nen een bedrijf aanwezig moet zijn, immers, w il men het mogelijk 
maken de systeemanalyses uit te voeren dan moeten de mensen 
beschikken over de 'gereedschappen’ waarmee zij een bepaalde 
methode kunnen evalueren.
In een produktieproces dient de goederenstroom vergezeld te 
gaan van een éénduidige informatiestroom, zodat tijdens het 
fabricage- en assemblageproces geen twijfels om trent u it te 
voeren handelingen bestaan. Als er twijfels zouden zijn over de 
uitvoering moeten deze bij degenen die met de uitvoering zijn 
belast, bekend zijn (fig. 10).

KW ALITEIT VAN DE TECHNOLOGIE
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De technologie
De kwaliteit van de technologie is voornamelijk bepaald in twee 
produktiefasen, t.w.:
-  De onderdelenfabricage,
-  De assemblage.

De assemblage kent verschillende vormen en fasen. Echter de 
bewerkingen die tijdens de assemblage in de verschillende fasen 
voorkomen, zijn niet verschillend. Fig. 11 geeft een aantal machi
nale bewerkingen en handbewerkingen weer. U it een onderzoek 
bij de Nederlandse werven is gebleken, dat de werven verbeterin
gen realiseerbaar achten voor een groot aantal van deze bewer
kingen. In de onderdelenfabricage ligt daarbij de nadruk op het 
walsen, persen, lassen en conserveren, waar het de machinale 
bewerkingen, en het lassen en conserveren waar het de handbe
werkingen betreft. Bij de assemblage springen lassen, meten, 
maatvoering, bij mechanische en handbewerkingen, wederom 
lassen als de interessantste gebieden voor verbetering eruit. 
Alleen door middel van goed vergelijkend onderzoek, waarbij een 
evaluatie gemaakt w ord t van de te volgen methoden en de daarbij 
behorende middelen (en het te behalen rendement) kan nagegaan 
worden in hoeverre deze processen voor verbetering vatbaar 
zijn.

Lassen
Het belang van de ontwikkelingen voor de scheepsbouw op het 
gebied van lassen w ord t geïllustreerd door het percentage las
werk dat nog steeds 25 to t 35% van de manuren bedraagt.
U it een aantal onderzoeken is gebleken, dat de mechanisering van 
het lassen in Nederland relatief ongunstig afsteekt t.o.v. het 
buitenland, m.a.w. in de verhouding
-  handtassen
-  semi-automatisch lassen
-  automatisch lassen
ligt de nadruk in Nederland voor een belangrijk deel op het 
handlassen (fig. 12).

MOGELIJKE ONTWIKKELINGEN LA5PR0CESSEN

verhouding - handlassen
- semi-automatisch lassen 

autom atisch lassen 
is in Nederland re la tie f ongunstig t.o.v. het 
buitenland

ALGEMENE PROBLEMEN 

BEREIKBAARHEID - las-au tom aten  of robots 
moeten geschikt zijn voor 
"een omgeving" in het schip

MATERIAAL - afmetingen, vervormingen en 
nauwkeurigheid, m ate riaa l
eigenschappen

OMGEVING weersinvloeden

CONSTRUCTIE variabele las posities en
gebogen oppervlakken,laskanten 
regelgeving

m.a.w.
De gehele "verbinding'en niet u its lu itend het las- 
proces speelt een ro l,b ij  automatiseren resp. 
robotiseren van het lasproces.
Het belang w ordt ge ïllustreerd  door het 9b la s 
werk in de m anuren(259b-359b?)

(Hoe g root is het percentage dat w e rke lijk  
gelast w ordt?)

Fig. 12

Veranderingen in het lasproces confronteren ons met een aantal 
algemene problemen:
1. Het materiaal.
Automatiseren van het lassen stelt hoge eisen aan de beheersing 
van de vervormingen en de te hanteren nauwkeurigheid. Even
eens spelen de grote afmetingen een rol, omdat onder vrijwel alle 
omstandigheden over een grote variëteit aan laswerk w ordt 
gesproken, anderzijds regelmatig veranderingen in de constructie 
optreden. Veranderingen in de materiaaleigenschappen kunnen 
invloed uitoefenen op het toe te passen lasproces.

2. De constructie.
Ten gevolge van de bijzondere constructie van een schip treden 
allerlei variaties op in lasposities. Sommige oppervlakken zijn 
gebogen, laskanten variëren ten gevolge van de regelgeving.

3. De bereikbaarheid.
Indien lasautomaten o f robots toegepast worden moeten zij 
geschikt zijn voor 'een omgeving in het schip', d.w.z. kleine 
ruimtes, kleine toegangsopeningen, lichte gewichten, gemakkelijk 
te verplaatsen e.d.

4. De omgeving.
Bij het automatiseren, resp. robotiseren van het lasproces zal de 
gehele 'verbinding' en niet uitsluitend het lasproces een rol spelen. 
Een grondige evaluatie van de beschikbare lasprocessen in andere 
industrieën is hier op zijn plaats teneinde mogelijke achterstanden 
die er bestaan t.o.v. het buitenland, weg te nemen, resp. onze 
voorsprong te vergroten.
Indien een w erf over de juiste procestijden beschikt, kan onder
zocht worden o f het gebruik van microprocessoren leidt to t 
reductie van insteltijden bij semi-automatische en automatische 
processen. Voortschrijdende mechanisering en de daarbij beho
rende automatisering zal in de eerste plaats voor die delen van het 
proces waar seriematige en procesmatige aanpak mogelijk is to t 
succes kunnen leiden.
De effecten van een seriematige aanpak van onderdelen in het 
produktieproces zijn onderzocht door Goldan (2). Alhoewel het 
onderzoek gericht was op een seriematige opbouw van modules 
t.b.v. de bouw van een semi-submersible platform, b lijkt uit de 
studies over de vervaardiging van panelen en blokken dat aanzien
lijk besparingen in uren te realiseren zijn.
Daar waar sprake is van enkelproduktie, en ook de kenmerken van 
enkelproduktie aanwezig blijven, bijvoorbeeld in de assemblage 
en het samenstellen van blokken op de helling zal d.m.v. gedetail
leerde arbeidsanalyses en b.v. simulaties van de verschillend pro
cessen met behulp van modellen getracht moeten worden to t 
arbeidsbesparende werkmethodieken te komen. Toetsing in een 
bedrijf is dan echter een voorwaarde, gezien de problemen (fig. 
13). Enkele onderzoeken op d it gebied hebben, in een relatief 
eenvoudige vorm, goede resultaten te zien gegeven. Met zeer 
geringe investeringen werden produktieverbeteringen van soms 
50% en meer bereikt.
Wijzigingen van een methodiek (b.v. de keuze 'kopen' of 'zelf 
maken') geven besparingen te zien van meer dan 25%. Tenslotte 
daar waar sprake is van een procesmatige industrie, zal meer en 
meer de mechanisering en automatisering zijn intrede doen, zoals 
d it nu reeds het geval is bij de voorbewerking van het staal en de 
pijpen.

Structurele veranderingen
De invoering van elektronische gegevensverwerking, databan
ken, computergestuurde ontwerpprocessen en computerge
stuurde aansturing van machines zal leiden to t aanpassing van de 
structuren in de onderneming. Er vindt een verandering plaats 
tussen de samenwerking van mensen en machines. De onderne
ming verandert zijn organisatievorm en structuur ten gevolge van 
de invoering van automatiserings-, mechaniserings-, en robotise- 
ringsprocessen.
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Fig. 13
\

Vier factoren zijn in d it proces van belang:
1. Het bestuur van de organisatie.
2. De mogelijkheden en invloeden die de automatisering en 

mechanisering resp. mechanisatie hebben op de techniek.
3. De wijzigingen die optreden in de organisatie van het produk- 

tieproces.
4. Het vermogen van de mensen to t aanpassingen aan de nieuwe 

procesvorm.
Deze vier factoren zijn niet los van elkaar te zien en pleiten voor 
een ondernemingsstructuur die flexibel moet zijn om succesvol te 
kunnen opereren en op een voortdurend proces van verandering 
in te kunnen spelen.
De veranderingen hebben in het scheepsbouwproces voor wat 
betreft de Numerieke Besturing (vroeger Nu-Be, thans CAM) van 
machines reeds sinds een 20-tal jaren plaatsgevonden. Als resul
taat daarvan is thans C AD  eveneens in opkomst. De problemen 
(en dus de kosten) van verdergaande ontwikkelingen op dit gebied 
zijn echter groot. Bovendien zijn de nadelen van dien aard dat de 
toepassing van geavanceerde CAM of C AD systemen voor be
paalde bedrijven zeker niet altijd voordelen biedt (althans op dit 
moment) en de reeds eerder beschreven complexiteit leidt bijna 
vanzelfsprekend to t de uitspraak dat bepaalde problemen op de 
werkvloer opgelost moeten worden omdat de uitvoering sneller 
en betrouwbaarder is (fig. 14).

H e t prestatieniveau van de mens in de ondernem ing
Het prestatieniveau w ord t bepaald door meerdere aspecten, 
waaronder:
-  De tijdsbesteding en
-  De snelheid van werken.
U it onderzoeken bij werven zijn een aantal invloedsfactoren naar 
voren gekomen. Opleidingsniveau, vakbekwaamheid, betrokken
heid bij het bedrijf en een zekere mate van betaling naar prestatie 
worden als belangrijk ervaren. Voor wat betreft de tijdsbesteding 
lijken leiding, discipline en betrokkenheid maatgevend te zijn,

CAM (Nu-Be)
-  Nu-Be brandsnij- 

machines m et hoge 
mate van nauwkeu
righeid

-  kosten voordeel 
bij repeteerwerk

-  betrouwbaar

-  fouten re la t ie f snel 
en gem akkelijk te 
herste llen

-  meer d iscip line in 
de organisatie

-  m ateriaal besparing

CAM
-  langere voorbere i

d ingstijd
-  organisatie minder 

f le x ib e l
-  m inder gelegenheid 

to t im provisatie  
(repara tie )

h'g- 14

PRESTATIE NIVEAU

TIJDSBESTEDING SNELHEID VAN WERKEN

INVLOEDSFACTOREN |

-  aardv/h werk (20) 

- le id in g *  (35) 

-om standigheden (20)

-  d iscip line* (30)
x

-  betrokkenheid (25)

INVLOEDSFACTOREN |
-  aard v/h werk (20)

-b e ta l in g *  (25)

-  opleidingsniveau* (35)

-  carrièremogelijkh. (15)

-  betrokkenheid *  (25)

MOTIVATIE FACTOREN

-  beta ling  naar prestatie

-  opleidingsniveau

-  betrokkenheid bij het bedrijf

-  loopbaanontw ikkeling

-  arbeidsomstandigheden

(25)
X

(35)
X

(25) 

(1 5) 

( 20 )

N.B. PRODUCT.METH0DE+MIDDELEN ZIJN BEKEND

( ) percentage werven dat verbetering 
noodzakelijk én m ogelijk acht

Fig. 15
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voor de snelheid van werken, betaling, opleidingsniveau en we
derom betrokkenheid, (fig. 15). De w erf is een interdisciplinaire 
samenwerkingsvorm van mensen die vrijwel uniek is. Mogelijkhe
den to t nieuwe en betere samenwerkingsvormen (multi-skill, 
autonome produktiegroepen) zijn volop aanwezig. Andere indus
trieën zijn daarin voorgegaan en hebben goede resultaten bereikt.

H e t m eten van rendem ent
In het voorgaande zijn drie aspecten besproken die onafhankelijk 
van elkaar de beheersbaarheid van het produktieproces bepalen,
t.w.:
-  Het ontwerp
-  De structuur van de onderneming
-  De prestatie van de werknemer.

Gegeven een ontwerp, dienen de overige twee parameters 
onafhankelijk van het produkt, uitsluitend aan de hand van het 
produktieproces te worden bepaald. De parameters zullen voor 
verschillende afdelingen en daarbinnen voor b.v. bewerkingsgroe- 
pen moeten worden vastgelegd (fig. 16).
W il de scheepsbouw een continu meetproces mogelijk maken, 
waarbij het mogelijk is procesbeheersing in de hand te houden aan 
de hand van rendementsbepalingen, en de uitvoering met behulp 
van computers realiseren, zonder daarbij terug te vallen op meting 
per machine o f individu, dan zal een methode als boven omschre
ven nader moeten worden ontwikkeld.
D oor de aspecten éénduidig te definiëren, kan een uitgangspunt 
voor de mate van beheersbaarheid en daarmee de mogelijkheden 
to t het onderzoek naar bedrijfsverbetering, onafhankelijk van het 
type schip o f produkt worden vastgelegd. Het rendement kan 
theoretisch worden bepaald door het produkt van de drie aspec
ten (fig. 17).
Een verbetering van b.v.:
-  Het ontwerp met 10%
-  De structuur met 5%
-  De prestatie met 5%
zou een totale reductie in de produktiekosten leveren van onge
veer 19% (0,9 X 0,95 X 0,95 =  0,81) voor een bepaalde afdeling 
of produktgroep. Onderzoek op d it gebied is niet populair, maar 
wel hard nodig.
U it bovenstaande, kwalitatieve beschouwing, kan worden gecon
cludeerd dat het onderzoek op het gebied van bedrijfsorganisatie 
en bedrijfsontwikkeling in de scheepsbouw, meer dan gewone 
aandacht behoeft. Daarbij zijn zowel korte term ijn resultaten als 
het onderzoek op langere term ijn aan de orde.

Conclusies
Prioriteiten voor onderzoek op het gebied van het produktiepro
ces zijn naar mijn mening:
1. Kwaliteitsborging van organisatie en produkt.
2. Organisatie van de informatie.
3. Evaluatie van methoden en middelen, t.b.v. fabricage en assem

blage.
4. Mogelijke computertoepassingen op het gebied van CAM, 

vooral in relatie to t kwalite it en informatie.
5. Produktontwikkeling met de nadruk op produktie-eisen met 

daarbij standaardisatie als uitgangspunt.
6. Het prestatieniveau van de werknemers.

Bij ieder onderzoek zal aandacht besteed moeten worden aan:
-  Voorwaarden die vervuld moeten worden teneinde een rede

lijk rendement mogelijk te maken.
-  Barrières die potentiële rendementsverbeteringen verhinde

ren en derhalve om nadere analyse vragen.

DRIE FACTOREN DIE.ONAFHANKELIJK VAN 
ELKAAR. DE BEHEERSBAARHEID VAN HET 
PRODUCTIE-PROCES. EN DAARMEE DE 
KOSTPRIJS, BEPALEN

1 HET ONTWERP ( f D)

2 DE STRUCTUUR Vd ONDERNEMING (Js )

3 DE PRESTATIE v/d WERKNEMERS (fp )

Door binnen een w e rf deze drie fac to ren  
éénduidig te defin iëren kan een uitgangspunt 
voor beheersbaarheid (en daarmee kostp rijs 
verlag ing),onafhanke lijk  van type schip of 
product w orden vastgelegd.

Indien het a ls u itgangspunt voor a lle  drie 
facto ren  is vastgelegd. w ordt het to ta le  
rendement (technisch) bepaald door het 
p ro d u c t:

jox fsxJp
Fig. 16

DE COMBINATIE VAN DE DRIE FACTOREN

A

PRESTATIE

ONTWERP(CAD) 
 >

STRUCTUUR (CAM)

/
EEN VERBETERING VAN B.V.

he t ontwerp m et 10% 
de s truc tuu r m et 5%

de prestatie  m et 5%

LEVERT EEN REDUCTIE IN PRODUCTIE-KOSTEN 
(WERFGEBONDEN) VAN ca 19%

( 0,9x0.95x0.95= 0.81)
( illu s tra tie f)

NB HET PRODUCT ZAL I.H A EEN ONDERDEEL 
IN HET TOTALE PRODUCTIE-PROCES OP 
EEN WERF ZIJN

Fig. 17
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Brandstof kosten
besparing

Een van de belangrijkste voordelen van de sepa
ratoren aan boord van de kleinere schepen die 
varen op MDO, is de kostenbesparing.
Deze ontstaat door de mogelijkheid om zwaar
dere soorten brandstof te gebruiken dan gas
olie. Zwaardere brandstoffen zijn na behande
ling in een moderne separator beter en schoner 
dan onbehandelde, duurdere lichtere brand
stoffen. Deze besparingen alleen al betalen de 
investeringen in zulke separatoren terug in min
der dan een jaar.

’Uni fueP trend

De zogenoemde ’uni fuel’ trend (gebruik van 
dezelfde brandstofolie voor hulpdiesel- als voor 
de hoofddieselmotor in grote schepen) gaat 
Dok een grotere vraag creeren naar Alfa-Laval's

nieuwe MMPX serie. Zeer gunstige resultaten 
werden bereikt bij testen uitgevoerd aan boord 
van het m/s St. Roch, een Frans ro /ro  schip, 
uitgerust met een MMPX 304 separator voor 
de behandeling van smeerolie voor de Wartsila 
trunk zuiger hulpdiesel die gevoed w o rd t met 
380 cSt zware olie.
De levering van de productiemodellen van de 
nieuwe MMPX separatoren zijn gestart in juni 
1986.

Deze nieuwe separatoren hebben tevens het 
grote voordeel dat zij geen w orm /w orm w ie l 
aandrijving meer hebben. Aandrijving geschiedt 
door een vertikaal geplaatste e lectrom otor, 
samengebouwd op een zogenoemde Uniframe 
waarvan de e lectrom otor de separator aan
d rijft door middel van een platte snaar. Deze 
aandrijving w o rd t al vele jaren, met uitzonder
lijk goede resultaten, toegepast bij grote en 
zeer gro te separatoren.
Uiteraard geeft deze manier van aandrijving als 
voordelen:
Ie zeer laag geluidsniveau 
2e laag onderdelen verbruik (geen worm / 

worm wiel meer aanwezig)
3e zeer grote betrouwbaarheid (weinig aan 

slijtage onderhevige onderdelen)
4e zeer compacte en robuuste uitvoering

o c  ALFA-LAVAL
ALFA-LAVAL NV 
Postbus 341
1180 AH  AMSTELVEEN 
Telefoon: 020-43 55 55*
Telex: 14417

A 7



HYDRAULISCHE AANDRIJVING 
VOOR GROTE VERMOGENS
De ontwikkeling van een nieuw type van 
hydraulische aandrijving voor grote ver
mogens is uitgevoerd door het Instituut 
voor Aandrijf- en Tribotechniek van de TH 
Eindhoven. Het samenvoegen van een 
groot aantal standaard hydraulische pom
pen/motoren heeft dusdanig plaatsgevon
den dat een goede en betrouwbare hy
draulische oplossing voor grote vermo
gens is ontstaan. Daarnaast is ook een 
nieuw type van haakse overbrenging ont
wikkeld die op vele gebieden in de praktijk 
toegepast kan worden.
Aan de baggerwereld werden enige jaren 
geleden regelmatig diesel hydraulische 
aandrijvingen van 600 kW att verkocht. 
Deze aandrijvingen worden gebruikt voor 
boostsystemen ten behoeve van onderwa- 
terpompaandrijvingen voor het aanzuigen 
van zand of voor cutteraandrijvingen. Het 
toerental varieerde tussen de 300-800 
omw/min (30-80 rad/sec). De meest geko
zen oplossing voor dit soort aandrijvingen 
is een snellopende hydrom otor met een 
tandwielreduktie, waarbij de hydromotor 
in zijn maximale rendementsgebied geko
zen kan worden. Totaal rendementen van 
78-82% zijn op deze wijze gerealiseerd. 
Op grond van het aanwezige programma 
pompen c.q. motoren worden door Ne
derlandse leveranciers tandwielkasten ge
bouwd die het vermogen samenvoegen 
van 4 verschillende motoren (fig. I). 
Technisch gezien w erkt het systeem goed, 
maar aan de oplossing kleven vele be
zwaren:
1. Veel leidingwerk om de motoren met 

elkaar te verbinden.
2. Grote inbouwruimte in axiale zin.
3. Praktische begrenzing van het door te 

laten vermogen door de axiale bouw
wijze ( ±  700 kW).

Op grond van deze gegevens werd ge
vraagd aan de Nederlandse tandwielfabri- 
kanten o f het mogelijk was om een radiale 
opstelling van snellopers te bouwen voor 
het samenvoegen van meerdere motoren 
op één kast, de zogenaamde 'Multi P.T.O.’. 
Het antwoord was kort: praktisch onmo
gelijk. D it antwoord werkte prikkelend en 
er werd naar een methode gezocht om het 
toch te realiseren.

Realisatieprocessen
De ingewikkelde wegen van het ontwikke- 
lingskrediet van Economische Zaken w er
den bewandeld en na vele maanden van 
onderhandelen kon tenslotte bij het Insti
tuut voor Aandrijf- en Tribotechniek van 
de T.H. Eindhoven de opdracht neergelegd

worden om het onderzoek te starten naar: 
16 axiaalplunjerhydromotoren samenge
voegd op één tandwielkast in haakse op
stelling.
In het kader van een afstudeerproject 
kwam men to t de conclusie: ’het gaat'. Na 
de succesvolle beproeving van een schaal
model 1:5 werd besloten om over te gaan 
to t de aanmaak van het testmodel op ware 
grootte. Pas toen kwamen alle zaken die 
mis kunnen gaan bij een ontwikkeling op de

onderzoekers af. A l met al: het heeft zes 
jaar geduurd, maar het resultaat is dan ook 
uitstekend.

M ulti P .T .O . systeem
Compactheid en eenheid van een voorstel 
inbouwschets (Fig. 2) voor een gebruiker 
komen als in het oog springende punten 
naar voren. Alvorens van het inwendige 
iets meer te vertellen, is het noodzakelijk 
om de constructieve bouw van de desbe-

Fig. I. Een tandwielkast die het vermogen van meerdere motoren samenvoegt.

Fig. 2. Inbouwschets.

2 " .  L e k  f  lensaansluiting

1000

r r lenssDeofiCQtie 
L 2Lx<t 2 0 -  stc 6 5 0
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Fig. 3. Hydromotor.

treffende hydrom otor te bespreken (Fig. 
3).
De m otor is van het ’Bend Axis’ principe en 
beschikt over een zeer zware lagering van 
de aangedreven as. Deze lagering maakt 
het mogelijk om een tandwiel rechtstreeks 
op de as te plaatsen. Hierbij is het zelfs zo 
dat de tandkrachten de lagerbelasting dus
danig compenseren, dat het lager ontlast 
w ordt en daarmede een hoge levensduur 
zal bereiken. Bij de keuze van het tandwiel 
komt nu juist het kritieke punt naar voren, 
omdat bepaalde typen van haakse over
brengingen grote extra reactiekracht ge
ven en zeer moeilijk af te stellen zijn. Bij 
rechte wielen met normale evolvente ver- 
tanding kent men deze problemen niet en 
mede om die reden werd daarin de oplos
sing gezocht. Het kroonwiel dat samen
w erkt met de normale rechte tandwielen 
vroeg echter de ontwikkeling van een 
compleet nieuwe vertandingstechniek. 
Een kolf|e naar de hand van een weten
schappelijk instituut dat als hoofdtaak 
’Aandrijf-Tribotechniek’ heeft.

Ingrijpquotiënt 
Moduul 
Aantal tanden 
Buigspanning in de voet

2.8
7 mm 
26
100 N/mm2

zeggen voor de ingewijde specialisten in 
het vertandingsgebeuren dat in deze toe
passing het tandwiel duidelijk onderbelast 
draait en een lange levensduur kan berei
ken. De hydrom otor voorzien van een 
tandwiel met rechte tanden w ord t op de 
kast gemonteerd. In de kast is één centraal 
wiel, voorzien van één kroonwielvertan- 
ding aan iedere zijde van het wiel. Schema
tisch kan men het zich voorstellen als een 
dubbelzijdig vertande heugel, die in de 
ronde vorm gebogen is (Fig. 4).

Fig. 5. Voorbeeld van haaksebouw.

Waarom was eigenlijk die haakse opstel
ling zo gewenst? De afstand A (Fig. 5) 
tussen de verschillende aansluitpunten van 
de motoren is in de praktijk 80-90 cm. Aan 
de andere zijde ziet men de haakse opstel
ling op eenzelfde wiel. De afstand B is niet 
meer dan ongeveer 30 cm. Deze kleine 
afstand maakt het mogelijk om, op econo
mische wijze, in blokbouw de motoren 
met elkaar te verbinden. De methode van 
blokbouw in de hydrauliek zal vele gebrui
kers aanspreken omdat deze methode zo
wel betrouwbaar goed te repareren be
kend staat. In blokbouw kunnen vier m oto
ren samengevoegd worden to t een groep 
met één aansluitpunt voor pers en retour. 
Er ontstaat één hydrom otor van de volgen
de specificaties:

D =
P =  max.: 

cont.:
P (50.000 u): 
Md eff.:
N max.:
N cont.:

ALT.I
7200 cm3/omw 
3200 kW  
2320 kW  
1500 kW  
I 14.00 Nm/bar 
100 rad/sec 
75 rad/sec

nog niet bekend. De smering met stan
daard hydrauliekolie levert geen enkel 
probleem. Neveneffecten zoals geluid 
konden niet onderzocht worden omdat in 
de proefopstelling het geluid van de hydro
m otor en van de tandwielen niet van elkaar 
gescheiden kan worden.

De vertanding van het grote wiel
In Figuur 6 tre ft u een tekening aan waarin 
het model van de tanden te zien is. Het zou 
in het kader van deze beschouwing niet 
passend zijn om op de details van de vertan
ding in te gaan. De tekening van dit wiel is 
20 jaar geleden gemaakt ten behoeve van 
de aandrijving van een klein apparaat, waar
voor dezelfde soort van eisen van kracht 
waren.
De methode om de wielen te kunnen ma
ken, is gebaseerd op een gepatenteerd 
vonkverspanningsproces. De betreffende 
onderzoekers van het Instituut voor Aan
drijf- en Tribotechniek van de T.H. Eindho
ven zullen d it in de vakliteratuur in de 
komende periode voldoende naar voren 
brengen.

Fig. 4. Schema van een dubbele tandheugel 
met aan weerszijden groepen rondselaan- 
drijvingen.

Kortom een aanwinst voor het vakgebied 
van hydraulische aandrijvingen.

Praktische testen
De eerste duurproef werd gedraaid onder 
een relatief hoge belasting: 300 bar (F I I - 
150) en 710 rad/sec (uitgaande as). Na 
vierhonderd uur was bewezen dat het ver- 
moeiingsproces geen invloed had op het 
grote kroonwiel. De slijtagemetingen 
toonden aan dat het grote wiel, wat ook de 
bedoeling is, vele malen sterker en slijtvas- 
te r is als een rondsel op de motor. In de 
verhouding 8:1 zullen beide elementen 
even hard slijten. De werkelijke waarde is

Fig. 6. Kroonwiel m et model van de 
tanden.

ALT.II (in ontwikkeling)
12000 cmVomw 
4800 kW  
3020 kW  
2250 kW
188.00 nM/bar 
90 rad/sec 
70 rad/sec

W aarom  grote hydraulische 
vermogens
Op veel plaatsen zoals bijvoorbeeld bij 
zeeschepen (schroeven), baggervaartui- 
gen (pompen) en fabrieken (walswerken) 
worden roterende bewegingen opgewekt 
van een groot vermogen. T o t nu toe is dat 
voornamelijk gedaan met behulp van een 
diesel elektrische generator en e lektro
motor. De rendementen van deze aandrij
ving in to ta lite it zijn beslist zeer laag te 
noemen. Een vergelijking brengt d it duide
lijk naar voren.
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elektrisch hydraulisch
Generator 80% 92%
M otor 80% 92%
Leidingwerk 95% 96%
Totaal 60.8% 81.2%

Eén opgewekte kwh door een dieselmo
to r kost ongeveer 30 cent. Dat betekent 
bij continu draaiende aandrijvingen van 
1500 kW  een jaarlijkse besparing van 7500 
uren x  1500 kW  x  60.8% x  0,30 =  ±
ƒ 2.500.000.-. ___

81.2%

Dergelijke besparingen zullen de gebrui
ker stimuleren om nieuwe wegen in te

slaan ten voordele van zijn onderneming. 
De betrouwbaarheid van de moderne hy
draulische installatie is geen rem meer. In 
het vakgebied van de hydrauliek zijn le- 
vensduren van 50.000 uren mogelijk ge
worden door de installatie goed te filteren. 
In de praktijk blijken juist de roterende 
aandrijvingen zeer schoon te worden na 
verloop van tijd, omdat de olie in een 100% 
gesloten kringloop kan werken.
Op de komende Vakbeurs Aandrijftech- 
niek (22 t/m  27 september te Utrecht) zal 
ongetwijfeld met enige tro ts  deze nieuwe 
ontwikkeling geïntroduceerd worden in 
samenwerking met het Instituut voor Aan
drijf- en Tribotechniek van de T.H. te

Eindhoven. Zeer degelijke produkten en 
een Nederlands initiatief op het gebied van 
’High Technology' hebben d it mogelijk ge
maakt. De stimulering van de Stichting 
Technische Wetenschappen maakte het 
mogelijk om de nieuwe vertandingstech- 
niek veel verder te onderzoeken dan mo
gelijk was binnen het ontwikkelingsbudget 
van het Ministerie van Economische Zaken. 
Vooral het fundamentele onderzoek zal 
nog wegen openen naar veel nieuwe toe
passingen in de werktuigbouwkunde, om
dat juist d it nieuwe type van vertanding de 
tolerantieproblemen van haakse tandwie
len terugbrengt to t dezelfde proporties als 
die van rechte tandwielen.

ELECTRIC MOTOR PROPELLER

A  new propulsion technology
The prototype o f a new electric m otor 
propeller w ith  an output of 40 kW  has been 
developed by AEG in a consortium 
together w ith  Lloyd Dynamowerke and 
Jastram-Werke.
The ‘Electric M otor Propeller’ project is 
concerned w ith  the development of a new 
propulsion concept.
The components je t propellers and drive 
m otor are combined to  form  an integrated 
unit. The ro to r o f the m otor is to  surround 
the ends o f the propeller blades as a per
manently excited outer pole ro to r. The 
stator is accommodated in the propeller 
jet unit.
This idea fo r a new-type ship propulsion 
system incorporates some fascinating 
advantages over conventional propulsion 
systems:
•  There is no need for mechanical shaft 
penetration o f the ship’s hull. The energy 
supply comes from a power cable; sealing 
of the power cable penetration presents 
no problems.

Power generation and transmission is not 
dependent on the location o f the pro
peller. This may be a decisive advantage, in 
particular fo r submarine vessels, drilling 
platforms and special offshore applications.
•  Power transmission to  the propeller is 
effected at the periphery. This means that 
it is possible to  transmit high torques w ith  
small propeller speeds. A relatively large 
propeller diameter w ith  low speed and 
high ’shaft torque’ favours good specific 
thrust efficiency.
•  A  frequency converter on GTO thyris
to r  basis ana an open- and closed-loop 
control system should make it possible to  
achieve infinitely-variable control in all four 
quadrants o f the speed-torque plane. A 
pulse inverter w ith  G T O ’s has the advan
tage that power generator and electric

m otor can constantly be run at cos phi= I 
w ith a sinusoidal m otor current impressed. 
This makes it possible to  obtain smaller 
mechanical size and improved efficiency as 
compared w ith  conventional systems.
The hydrodynamic problems are being 
handled by the Jastram company. The con
clusions of the concept phase showed that 
in the 750 kW  system, the losses in the 
energy balance were slightly higher than 
w ith a conventional azimuth thruster, and 
these are to  be compensated by further

optimization o f the hydrodynamic gap los
ses. In cost comparison, the m otor pro
peller is slightly better than the conventio
nal system; w ith  a small series o f 5 units, the 
improvement is as much as 15%. A  further 
advantage is seen in the fact that the assem
bly of the new propulsion system is 
effected mainly at the manufacturer’s 
works.
The first test results o f this prototype will 
be available before the end o f this year.

M otor propeller, 40 k W  prototype

S tator p ro tec tive  cover P erm anent m agnet

S tator p ro tective  cylinder Rotor
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PRESENTATIE 
KERNPROGRAMMA CMO

De Stichting Coördinatie Maritiem On
derzoek te Rotterdam, CMO, stelt zich 
ten doel de positie van de maritieme be
drijfstak in Nederland te verstevigen door 
coördinatie en stimulering van onderzoek. 
Naast het individuele onderzoek, dat veel
al bij bedrijven en onderzoeksinstellingen 
in opdracht van een o f meer bedrijven 
plaatsvindt, stimuleert het CMO ook col
lectief onderzoek dat meer op de opbouw 
van gemeenschappelijke kennis op lange 
termijn gericht is. D it in het zogeheten 
kernprogramma ondergebrachte onder
zoek, w ord t in opdracht van het CMO 
uitgevoerd en betreft dus veelal fundamen
teel onderzoek dat ten dienste van de 
gehele maritieme bedrijfstak verricht 
wordt. Jaarlijks w ord t door het CMO over 
de voortgang en de resultaten van dit on
derzoek gerapporteerd. Zo vond op 23 
mei j.l. de rapportage plaats van het in 1985 
verrichte onderzoek waarbij aan een zestal 
onderzoekprojecten bijzondere aandacht 
geschonken werd. Het eerste onderwerp 
betrof het lijmen.

Lijmen
Het gebruik van lijmen is bekend in vele 
bedrijfstakken. Vaak gaat het om de hech- 
tig van produktdelen die niet of nauwelijks 
worden belast, maar soms ook om verbin
dingen, die constructief gezien van primair 
belang zijn en worden onderworpen aan 
hoge belastingen. Voorbeelden van de laat
ste categorie tre ft men aan in de meubelin
dustrie, de vliegtuigbouw en langzamer
hand ook in de automobielbouw. Het 
eventuele nut van lijmverbindingen voor 
de scheepsbouw moet worden gezocht in 
een betere prestatie/prijs (prijs verhou
ding van de verbindingen vergeleken met 
mechanische o f lasverbindingen. 
Voordelen kunnen betere eigenschappen 
of een lagere kostprijs zijn. U it het onder
zoek is gebleken dat lijmen in de scheeps
bouw niet eenvoudig toe te passen is. D it 
omdat de verbindingen dikwijls slecht te 
bereiken zijn en omdat het moeilijk is de 
delen onder de noodzakelijke druk, lange 
tijd onbeweeglijk t.o.v. elkaar gefixeerd, te 
laten drogen. De grote gevoeligheid voor 
weersinvloeden, de noodzakelijke reini
ging en voorruwing van de te lijmen delen 
maken dat men de b.v. in de vliegtuigbouw 
gebruikelijke lijmtechnieken niet zonder 
meer kan overnemen.

G V K  pijpen
Een tweede onderzoek betrof het branden 
van glasvezel versterkte kunststof, GVK 
pijpen. D it onderzoek werd uitgevoerd 
met niet beschermde pijpen die of met gas, 
of met stilstaand, o f met stromend water 
gevuld waren. De toezicht houdende in
stanties stellen aan deze pijpen de eis van 
tenminste 60 minuten brandwerendheid. 
Daar gebleken is dat de in de handel zijnde 
pijpen aan deze eis niet voldoen, werden 
pijpen met phenol bekleding beproefd. Bij 
de proeven bleken pijpen met een 35 mm 
phenol bekleding rond de 60 minuten 
brandwerend te zijn. De brandwerendheid 
van verbindingen bedroeg gemiddeld 54 
minuten. D oor het plaatselijk opvoeren 
van de isolatie kon ook voor verbindingen 
de vereiste 60 minuten brandwerendheid 
gerealiseerd worden.

Statische e lektric ite it
Een derde onderzoek betrof het optreden 
van statische elektric ite it bij het preventief 
inertiseren van ruimten aan boord van 
schepen. U it een literatuurstudie en door 
gebruik te maken van een analogie met het 
optreden van statische e lektric ite it bij het 
schoonmaken van ladingtanks, kon men 
een aantal conclusies trekken. Zo  conclu
deerde men dat inertgassen waaruit vaste 
en vloeibare bestanddelen verwijderd zijn 
de minste kans op de vorming van statische 
elektricite it geven. O ok bleek dat de 
meeste explosieve damp/luchtmengsels 
niet door statische e lektric ite it ontstoken 
kunnen worden wanneer de opgewekte 
ruimtepotentiaal minder dan 15 kV be
draagt. Het afvangen van statische e lektri
cite it en het voorkomen van de opwekking 
daarvan door intensief mechanisch contact 
van het inertgas bleek dan ook zinvol te 
zijn.

Manoeuvreren  
m et boegschroeven
Een vierde onderzoek betrof het manoeu
vreren met boegschroeven. Het bleek dat 
de werking van boegschroeven sterk af
hankelijk is van de scheepsbeweging t.o.v. 
het water. Bij achteruit varen kan zelfs de 
stuwkracht grotendeels verdwijnen. Aan 
de hand van modelproeven konden vol
doende gegevens over het gedrag van 
boegschroeven verzameld worden om het 
gedrag van een boegschroef voor een zee
schip met behulp van een computerpro
gramma te kunnen voorspellen.

M eten van versnellingen
Een vijfde onderzoek betrof het meten van 
de versnellingen die op de lading werken. 
Informatie over deze versnelling is van 
groot belang voor het ontwerpen van de 
zeevasten voor de lading van zware lading- 
schepen. Tijdens de vaart zijn op drie v rij
wel identieke zware ladingschepen de ver
snellingen gemeten wanneer het weer en 
de zeegang waardevolle metingen deden 
vermoeden. Een kleine 2000 metingen van 
circa 30 minuten leverden een grote hoe
veelheid gegevens op die nader geanaly
seerd en vergeleken werden met de door 
Det norske Veritas voorgeschreven 'ka
rakteristieke versnellingen'. U it de metin
gen bleek duidelijk dat de bekwame gezag
voerders door een optimale keuze van hun 
koers en snelheid ook bij slecht weer ex
treme versnellingen wisten te voorkomen.

Sleepkabels
Een zesde onderzoek betrof de breuk van 
sleepkabels. Hoewel een kabel een heel 
bekend verbindingsmiddel is, weet men 
toch nog niet precies hoe de krachtsover- 
dracht en de bewegingen in al die afzonder
lijke draden en strengen plaatsvindt. Daar
naast speelt het gedrag van de sleepkabel, 
de sleepboot en de sleep een grote rol in de 
belasting van de kabel. Ter verbetering van 
het inzicht in het samenspel tussen kabel, 
sleper en sleep werden tijdens een reis van 
de 'Smit Rotterdam’ metingen verricht en 
de gemeten waarden vergeleken met de 
uitkomsten van een computerprogramma. 
Eén van de resultaten was dat de invloed 
van het gedrag van de sleepboot niet zo 
groot is, maar dat vooral het dynamisch 
gedrag van de kabel gemakkelijk to t breuk 
kan leiden. Vooral de grote elasticiteit van 
nieuwe kabels verlaagt de extra optreden
de dynamische kabelbelasting. Gebruikte 
kabels blijken snel stijver te worden en 
daardoor extra dynamische kabelbelasting 
niet meer te kunnen voorkomen.
Bij deze presentaties viel het steeds op hoe 
dicht d it onderzoek bij de harde praktijk op 
zee staat zodat allen die met de resultaten 
van deze onderzoekingen bewust o f onbe
wust hun voordeel doen slechts waarde
ring voor het coördinerende CMO en de 
betrokken maatschappijen, instellingen en 
onderzoeksinstituten die het onderzoek 
uitvoerden, kunnen hebben.

Dr. Ir. K. J. Sauerwalt
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ORDERPORTEFEUILLE 
SCHEEPSBOUW VERDER 
GESLONKEN

C E B O S IN E

De ontwikkeling van de orderportefeuille Zelfs al w ord t rekening met de oplevering
in de zeescheepsnieuwbouw heeft in de van twee grote schepen in het nu afgelopen
afgelopen drie maanden geleid to t een kwartaal, dan nog betekenen de daling van
nieuw dieptepunt. de totale waarde van de orderportefeuille
De totale waarde van de orderportefeuille en vooral ook de scherpe terugval van het
daalde to t 1.465 miljoen gulden en bleef aantal verworven opdrachten een nieuwe
daarmee 300 miljoen gulden beneden die aanslag op het voortbestaan van een aantal
aan het eind van het eerste kwartaal van d it nieuwbouwwerven.
jaar.

Ontwikkeling orderportefeuille zeescheepsnieuwbouw

Periode
Totale waarde 
in ƒ mln.

waarvan 
voor export

totaal CGT
waarvan 
voor export

totaal aantal 
schepen

waarvan 
voor export

2e kwartaal '86 1.465 450 357.000 105.400 108 48
I e kwartaal '86 1.775 4 9 1 4 17.000 114.400 115 51

4e kwartaal '85 I 898 6 I0 446.000 145.900 117 50
3e kwartaal '85 1.778 605 400.000 145.000 110 52
2e kwartaal '85 I.846 533 4 14.000 130.000 116 56
Ie kwartaal '85 2.038 620 462.100 143.850 132 62

4e kwartaal '84 1.862 503 400.150 117.330 1 11 58
3e kwartaal '84 1.890 403 408.075 83.635 108 48

Totaal ontvangen opdrachten

2e kwartaal '86 76 I4 2 1.400 2.600 10 3
Ie kwartaal '86 I29 32 36.000 10.300 16 12

4e kwartaal '85 480 I47 129.000 37.500 41 20
3e kwartaal '85 207 I43 55.000 38.250 14 7
2e kwartaal '85 115 I4 24.500 2.500 6 2
Ie kwartaal '85 482 I79 128.000 37.320 40 13

4e kwartaal '84 275 I76 67.350 47.430 24 18
3e kwartaal '84 343 58 78.705 17.040 20 8

Ook bij de bedrijven die zich toeleggen op 
de bouw van binnenvaartschepen, bedrijfs- 
vaartuigen en zeegaande schepen beneden 
de 100 Gross Tons, was in de eerste helft 
van dit jaar sprake van een sterke terugval 
in de orderontvangst.

Ontvangen opdrachten voor kleinere schepen*

Periode
Totale waarde 
in ƒ mln.

waarvan 
voor export

totaal aantal 
schepen

waarvan 
voor export

Ie halfjaar '86 103 51 75 51

2e halfjaar '85 196 146 159 134
Ie halfjaar '85 180 114 121 101

* )  B innenvaartschepen, bedrijfsvaartu igen, n ie t zeegaand baggerm ateriee l en zeegaande schepen beneden 100 G ross Tons.

LEVERANCIER VAN ALLE SOORTEN BALLAST
40-50-60-73-80-105-125 mm vierkant. Gezaagd of gesneden in elke gewenste lengte. 
Gestapeld of gebundeld. Tevens loodblokken en pons/stans-materiaal.
Nimeta b . v .  Rietgorsweg 5, 3356 LJ Papendrecht. Tel. (078) 157222. Tlx. 20513

330 SenW 53STE IAARGANG NR I8



NIEUWSBERICHTEN

Diversen

Baggeraars willen overcapaciteit 
verm inderen
De Nederlandse baggeraars trachten een 
akkoord te bereiken over de sloop van 
overtollige sleepzuigers. Hiermee kan een 
belangrijke stap worden gezet om de 
structurele overcapaciteit op de West- 
europese baggermarkt te verminderen. 
Dat bleek na afloop van de aandeelhou
dersvergadering Boskalis u it een toelich
ting die bestuurslid L. Verstoep verstrek
te. Zijn collega J. Kraaijeveld van Hemert 
had hierop in de vergadering al een toespe
ling gemaakt.
Verstoep zei dat een sloopregeling eigen
lijk op Europees niveau te r hand moet 
worden genomen. Van de totale Westeu- 
ropese baggertonnage van 450 duizend 
ton is 25 to t 30 pet overcompleet. D it 
betekent dat vijftien sleepzuigers moeten 
worden gesloopt, waarvan vier a v ijf van de 
vloot van Boskalis. ’We moeten d it jaar een 
regeling op tafel brengen, anders lukt het 
niet meer en kunnen we wel ophouden’, 
zei Van Hemert. Volgens Verstoep zal een 
sloopregeling financiële consequenties 
hebben. 'De overheid is van onze bespre
kingen op de hoogte gesteld, maar we 
hebben geen steun gevraagd. We zullen 
het samen moeten opbrengen. Ik sluit niet 
uit dat we het zelfs met gesloten beurzen 
kunnen oplossen. Wanneer het met de 
sleepzuigers lukt zouden we ook de cut
terzuigers kunnen aanpakken waar ook 
dertig pet overcapaciteit heerst’, zei Ver
stoep.

DS 30-6-’86

188.000 banen m inder in de 
scheepsbouw in de laatste 10 jaar
Het aantal arbeidsplaatsen bij de Europese 
scheepsbouwindustrie is de afgelopen tien 
jaar met 188.000 teruggelopen to t 
219.000. Deze cijfers werden bekend op 
de jaarlijkse vergadering van de Associa- 
tion of W est European Shipbuilders AWES 
in Helsinki.
Volgens de Finse voorz itte r van de AWES 
Pentti Helpiö, is de capaciteit van de grote 
Europese werven sinds 1975 teruggelopen 
met 80 procent, zodat het arbeidsplaat- 
senverlies bij de kleinere werven minder 
dramatisch is geweest. Op de jaarvergade
ring werden beschuldigingen geuit aan het

adres van Japan, dat een te afwachtende 
houding aanneemt nadat de nationale vere
niging van scheepsbouwers in een rapport 
had aangedrongen op een capaciteitsre
ductie van 40 procent.
De AWES denkt dat de Japanse regering 
wacht met het nemen van acties to t de 
herfst van d it jaar en dat dan slechts een 
reductie met 20 pet zal worden doorge
voerd.
Er werd ook kritiek uitgeoefend op de 
scheepsbouwpolitiek van Zuid-Korea, het 
land dat kan worden beschouwd als prijs- 
bepaler. Er zij n stappen genomen om Zuid- 
Korea te betrekken in discussies binnen de 
OESO over de wereldwijde overcapaci
te it, maar de regering in Seoul is to t nog 
toe niet bereid gebleken om een deel van 
de noodzakelijke capaciteitsreductie voor 
rekening van de nationale werven te laten 
komen.
Volgens Helpiö hebben verdere capaci
teitsreducties in West-Europa nog maar 
een marginaal effect op de wereldmarkt. 
’Daarom zijn stappen nodig om to t een 
betere verdeling van de lasten te komen en 
in denk daarbij met name aan Japan en Zuid- 
Korea', aldus Helpiö.

DS 30-6-'86

Japan w il scheepvaartindustrie  
rationaliseren
De Japanse regering heeft een rationalisa- 
tieplan aangekondigd waarbij 25 procent 
van de Japanse scheepswerven, die over 
slechts één helling beschikken, voor maart 
1988 zullen worden gesloten. De Japanse 
scheepvaartindustrie zal hierdoor onge
veer 20 procent aan capaciteit inboeten, 
waarmee de regering hoopt een bijdrage 
te leveren aan het oplossen van de enorme 
financiële problemen waarin de wereld- 
scheepvaart verkeert.
D it lijkt een stap in de goede richting om de 
enorme overcapaciteit en de hierdoor 
ontstane druk op de vrachttarieven te ver
minderen. De overheden van de scheep- 
vaartnaties worden de afgelopen jaren 
steeds vaker beschuldigd van een tweezij
dige politiek. Zo  zei de voorz itte r van de 
Raad van Bestuur van Nedlloyd, J. G roe
nendijk, bij de presentatie van het jaarver
slag in mei van d it jaar nog: 'De overtonna- 
ge is in de hand gewerkt door de overhe
den die hun nationale werven, koste wat 
kost, aan het werk willen houden’. Dit, 
te rw ijl veel overheden aan de andere kant 
scherp gekant zijn tegen protectionisti
sche maatregelen.

Het rationalisatieplan van de Japanse rege
ring, waarin zij de scheepvaartindustrie 
oproept drastische stappen te nemen om 
uit de financiële problemen te komen, kan 
dus als een soort doorbraak worden ge
zien. In het regeringsrapport worden sug
gesties aangedragen hoe de eigen scheep
vaartindustrie de problemen te boven kan 
komen.
Naast het sluiten van een aantal scheeps
werven zal de Japanse vloot moeten in
krimpen. Oudere schepen moeten hier
voor uit de vaart worden gehaald en ver
vangen worden door moderne schepen. 
Wanneer Japan deze moderne schepen 
inzet kan de bemanning per schip worden 
teruggebracht to t ongeveer 18 man. 
Daarnaast moet extra aandacht worden 
besteed aan technische verbeteringen, die 
kunnen leiden to t vermindering van de 
uitgaven. De regering geeft toe dat deze 
taak er niet één van de reders alleen is; zij 
zullen met behulp van de overheid het 
rationalisatieplan moeten doorvoeren.
In 1985 was er, volgens de rapporten, 100 
miljoen dw t te veel aan tankercapaciteit, 
ofwel 59 procent meer capaciteits-aanbod 
dan de vraag ernaar. In hetzelfde jaar was er 
50 miljoen dw t te veel aan bulkcarrier- 
capaciteit en bleek dat, rekening houdend 
met de vraag naar scheepsruimte, 29 pro
cent van de resterende schepen overbodig 
waren. Toch pleitte de Franse trans- 
portm inister onlangs weer voor over
heidssteun aan de scheepswerven, terw ijl 
de regering vorige maand besloot de finan
ciële steun aan deze noodlijdende bedrij
ven te stoppen.

ED. 23-7-86

EG w il nieuwe regels voor steun 
scheepsbouw
Brussel -  De EG Commissie in Brussel 
heeft dinsdag aangekondigd dat zij in de 
komende herfst voorstellen zal indienen 
voor steun aan de Europese scheepsbouw
industrie. De Commissie gaat een Europe
se richtlijn maken die in oktober gereed 
moet zijn en waarin regels staan voor zo
wel produktiesteun als steun voor her
structurering.
Tegelijkertijd zal de commissie een aantal 
maatregelen op industrieel, sociaal en 
regionaal vlak voorstellen voor de recon
versie in die regio's in de Gemeenschap, 
waar de scheepswerven gelegen zijn. De 
Commissie wil de scheepsbouwsector dus 
eigenlijk op dezelfde manier gaan aanpak
ken als enkele jaren geleden de Europese 
staalindustrie. De richtlijn die nu nog voor
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de Europese scheepsbouwindustrie geldt 
en die in 19 8 1 werd aangenomen (zij loopt 
eind d it jaar af) was nog gebaseerd op de 
veronderstelling dat het met het concur
rentievermogen van deze tak van bedrij
vigheid wel weer in orde zou komen. Maar 
die hoop is volkomen de bodem ingesla
gen. De eerste zorg van de EG-lidstaten is 
nu om te voorkomen dat de scheepsbouw 
geheel instort, aldus de Commissie.
De EG-Commissie erkent nu dat er over
heidshulp nodig zal blijven om herstructu
rering mogelijk te maken. Haar gedachten 
gaan nu uit naar het instellen van een be
paald plafond voor steun aan de produktie. 
Z o ’n plafond moet volgens haar bepaald 
worden door het verschil in kosten van de 
meest efficiënt werkende Europese be
drijven en die van hun concurrenten in 
Japan en Zuid-Korea. Die produktiesteun 
is alleen maar nuttig voor die Europese 
werven die nog een reëel toekomstper
spectief hebben.
Daarnaast overweegt de EG-Commisie 
plannen om steun te geven aan herstructu
rering. Die zou gegeven moeten worden 
voor structurele aanpassingen, inclusief de 
ontmanteling van overcapaciteit. Met be
hulp van die steun zou de gehele of gedeel
telijke sluiting van werven gefinancierd 
moeten worden, maar het zou ook ge
bruikt moeten worden voor het investe
ren in bijvoorbeeld vernieuwingen. Voor 
de scheepsbouwindustrie in Spanje en Por
tugal moeten er overgangsbepalingen 
komen.

ED-23-7-'86

Scheepsbouw in China
De Volksrepubliek China heeft in de eerste 
helft van d it jaar buitenlandse orders ont
vangen voor de bouw van dertien schepen. 
De totale waarde van de schepen bedraagt 
130 miljoen dollar.
H ieronder bevindt zich de bouw van een 
olie-tanker met een capaciteit van I 18.000 
ton voor een Noors bedrijf. Verder zullen 
vier multi-purpose schepen voor de China- 
Poland Shipping Co. worden gebouwd, 
drie containerschepen voor Cuba en vijf 
vrachtschepen voor Denemarken, zo 
werd door het officiële persagentschap 
bekend gemaakt.

ED. 16-7-86

D e Nederlandse zeehavens
De goederenoverslag in de verzamelde 
Nederlandse zeehavens bedroeg in het 
eerste kwartaal van dit jaar 80,4 mln ton, 
een daling van 0,9 pet t.o.v. de eerste drie 
maanden van 1985. De overslagdaling van 
1,8 mln ton in Rotterdam werd deels ge
compenseerd door toename in het 
Noordzeekanaal en Terneuzen. De Eems- 
mond had 110.000 ton daling to t 756.000 
ton, te rw ijl de overslag in Vlissingen iets 
steeg to t 1,7 mln ton.

DS. 21-7- 86

V O M  cursussen
Verschenen is de cursusbrochure van de 
technische cursussen van de Vereniging 
voor Oppervlaktetechnieken van Materia
len VOM voor het seizoen 1986/1987 in 
groene omslag.
De brochure bevat een uitvoerige be
schrijving van de cursussen op het gebied 
van de galvanotechniek A  en B; de lakappli- 
catie A  en B; poedercoaten; oppervlakte
behandeling van aluminium; voorbehande
len en beschermen van constructiestaal; 
stralen-beitsen-fosfateren; corrosiepre- 
ventie met zink; moderne praktische cor- 
rosiebestrijding; afvalwaterzuivering; 
emailleren A en B; keuze en keuring van 
oppervlaktebehandelingen; slijpen en po
lijsten alsmede kwaliteitscontrole opper
vlaktebehandelingen in de bouw.
De VOM cusrussen worden 's avonds ge
geven; de meeste beginnen per oktober 
1986, Galvano A ll in de derde volle week 
van augustus 1986.
Aan de meeste cursussen is een vrijw illig 
examen verbonden dat landelijk plaats
vindt op I april 1987 in Amersfoort, onder 
toezicht van het Ministerie van Economi
sche Zaken.
De brochure geeft tevens uitgebreid infor
matie over de mogelijkheid van het geven 
van bedrijfsgerichte cursussen op lokatie. 
De brochure is gratis en opvraagbaar bij 
het secretariaat van de VOM te Bilthoven, 
Postbus 120, 3720 AC, tel. 030-787171.

Cursussen energiebesparing
Energiebesparing -  of met andere w oor
den efficiënt energie gebruiken -  is een 
vak. Het is dus niet zo verwonderlijk dat 
diverse instanties cursussen en opleidingen 
op d it gebied verzorgen. O ok het bedrijfs
leven ziet in dat het nuttig b lijft kennis en 
tijd in energiebesparing te steken. Want 
ondanks het feit dat de energieprijzen wat 
zijn gedaald, valt er nog steeds genoeg geld 
te verdienen. Speciaal voor directeuren, 
beleidsmedewerkers en zelfstandige on
dernemers worden verschillende cursus
sen gegeven op het gebied van energiebe
heer en -management. Voor degenen die 
zich willen oriënteren op warmte-isolatie, 
ventilatie en bouwfysica zijn er ook diverse 
opleidingen. Verder zijn er opleidingen 
waarin de technische aspecten rond sto
ken, het regelen van verwarmingsinstalla- 
ties en het ketelhuis aan de orde komen. 
Sven (Stichting Voorlichting Energiebe
sparing Nederland) heeft ook voor het 
seizoen 86/87 weer een brochure samen
gesteld waarin de cursussen op een rij 
staan. De brochure ’Cursussen energiebe
sparing’ is gratis verkrijgbaar bij Sven te 
Apeldoorn (postbus 503, 7300 AM, tele
foon 055 - 497911).

Meldingsplicht bij vervoer 
schadelijke stoffen over zee
Op grond van het MARPOL Verdrag zal 
vanaf 6 april 1987 internationaal een mel

dingsplicht rusten op schepen indien scha
delijke stoffen vanaf het schip in zee gera
ken o f dreigen te geraken.
Het Internationale Verdrag te r Voorko
ming van Verontreiniging door Schepen 
bevat bepalingen die schepen verplichten 
elk voorval waarbij schadelijke stoffen in 
zee geraken, of dreigen te geraken, onmid
dellijk te melden aan de dichtsbijzijnde 
Kuststaat. In deze melding moet de precie
ze aard van de betrokken schadelijke stof
fen zo nauwkeurig mogelijk worden opge
geven. Hoewel d it Marine Pollution Ver
drag (MARPOL) in oktober 1983 in w er
king trad, bestond onduidelijkheid over 
deze meldingsplicht omdat alleen de eer
ste bijlage van MARPOL, dat de regels te r 
voorkoming van olieverontreiniging om
vat, op deze datum in werking trad.
De andere bijlagen van MARPOL, met 
betrekking to t het vervoer van vloeibare 
chemicaliën in bulk en het vervoer van 
verpakte schadelijke stoffen aan boord van 
droge ladingsschepen, zullen eerst later in 
werking treden.
In de Internationale Maritieme Organisatie 
(IMO) is onlangs, mede op grond van Ne
derlandse initiatieven, overeengekomen 
de bepalingen met betrekking to t de mel
dingsplicht door schepen te wijzigen, en de 
meldingsplicht ook voor chemicaliëntan- 
kers en droge landingschepen die schadelij
ke stoffen vervoeren zo spoedig mogelijk 
duidelijk van toepassing te laten zijn. Inmid
dels hebben alle partijen bij het MARPOL 
Verdrag (deze bezitten gezamelijk ruim 
80% van de wereldhandelsvloot) deze w ij
zigingen van de meldingsplicht onder 
MARPOL aanvaard. D it gewijzigde mel- 
dings-Protocol zal op 6 april 1987 interna
tionaal in werking treden voor alle partijen 
bij het MARPOL Verdrag.
Door de nu bereikte duidelijkheid en de 
mondiaal geldende verplichting voor sche
pen om direct en gedetailleerd de betrok
ken Kuststaat te melden wanneer milieu
verontreiniging dreigt, w o rd t bewerkstel
ligd dat de Kuststaten ook direct in staat 
gesteld worden de nodige maatregelen te 
nemen te r bescherming van het marine 
milieu.

C EB O SIN E
project bedrijfsontw ikkeling  
scheepsbouw k w alite it
Door CEBOSINE is met steun van het 
Ministerie van Economische Zaken en de 
afzonderlijke bedrijven aan de project
groep Bedrijfskunde T N O  de opdracht to t 
het uitvoeren van een kwaliteitskundigon- 
derzoek bij een viertal werven opgedra
gen. D it onderzoek leidde to t de opstelling 
van een branche rapport waarin de meest 
markante punten en bevindingen zijn sa
mengevat. Daarnaast werd op 25 juni j.l. 
een presentatie door de projectleider Dr. 
Ir. M. Goldan gegeven en werd de gang van 
zaken bij d it onderzoek toegelicht door de 
project- en de teamleider van T N O  de
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Heren A. de Heer en L. Droeven. U it de 
inleidingen, de aanvullende toelichtingen 
van twee van de medewerkende bedrijven 
en de paneldiscussie onder leiding van Prof. 
Ir. S. Hengst, bleek welk een grote invloed 
de invoering van moderne kwaliteitsop- 
vattingen op de gang van zaken in een 
bedrijf behoort te hebben. Het beheersen 
van de kwaliteit b lijkt een zaak te zijn die 
iedereen aangaat en waarbij alle bedrijfsac
tiviteiten betrokken zijn. Steeds meer ver
schuift het zwaartepunt van de kwaliteits
zorg van de inspecterende instanties naar 
de onderneming zelf, zodat men in de 
nabije toekomst verwachten mag dat een 
vanuit de onderneming georganiseerde en 
gehandhaafde kwaliteitszorg een voor
waarde voor het verkrijgen van opdrach
ten zal worden. Omdat de Nederlandse 
norm NEN 2646 niet direct op de scheeps
bouw betrokken kon worden, werden bij 
het onderzoek de in deze op de kwaliteits
zorg gerichte norm aangegeven richtlijnen 
geherinterpreteerd naar de situatie in de 
bedrijven.
Bij het onderzoek kwam duidelijk naar 
voren dat men door meer aandacht aan de 
kwaliteitszorg te schenken goedkoper fa
briceren kan, omdat de kosten die men 
bespaart door het voorkomen van fouten 
veel g ro ter blijken te zijn dan de kosten die 
men voor intensievere kwaliteitsbewaking 
moet maken. Een kwaliteitssysteem kan als 
’tooi of management’ met succes gehan
teerd worden om minder kosten te maken 
bij gelijkblijvende of zelfs hogere kwaliteit. 
Een belangrijk nevenvoordeel is dat allerlei 
onaangename verrassingen tijdig voorzien, 
zo niet voorkomen kunnen worden, waar
door men gemakkelijker de levertijd kan 
aanhouden. Gezien de interactie van de 
vele bedrijfsactiviteiten op een w erf vergt 
de opzet van een goed kwaliteitssysteem 
zoveel inspanning dat een individuele w erf 
daar eigenlijk niet meer alleen aan begin
nen kan. Het is dan ook een goede zaak dat 
CEBOSINE met d it onderzoek een start 
aan de ontwikkeling van in de scheepsbouw 
bruikbare kwaliteitssystemen gegeven 
heeft.

K.J.S.

The crisis in the
world shipbuilding industry
The W orking Party of the Council on Ship
building o f the OECD, found that the situa
tion of the world shipbuilding industry is 
continuing to  deteriorate seriously. The 
world tonnage of ships completed in 1975 
was 34.2 million gross tonnes; in 1986 the 
tonnage completed will represent about 
30% of that figure. In nearly every country, 
new orders had once again fallen off in the 
first quarter o f 1986. Going w orld  market 
prices scarcely suffice to  recoup produc
tion costs. Given these circumstances, 
even highly competitive shipyards are of
ten running at a loss.
All forecasts indicate that the years 1986-

1988 are going to  be the most difficult for 
the world shipbuilding industry. The crisis 
is affecting all countries: Europe, Japan, and 
even countries such as the Republic of 
Korea which has greatly boosted its pro
duction capacity in recent years.
Despite the restructuring efforts already 
made by all the OECD countries, excess 
world production capacity remains very 
high in relation to  foreseeable demand. 
The W orking Party once again drew the 
attention o f governments and industry to 
the urgent need to  persevere in the ir ef
forts to  narrow the gap between supply 
and demand, while at the same time bear
ing in mind the difficult social problems 
which have to  be solved. Each member 
country will keep the W orking Party of the 
Council on Shipbuilding informed about 
the measures taken and the results obtai
ned. No country can ride out the crisis 
alone and uninjured; the W orking Party ap
pealed to  each country to  show a sense of 
international responsibility.
A  sound and competitive shipbuilding mar
ket has te bo re-established as soon as 
possible, a prerequisite fo r this being that 
the shipbuilding countries should each re
duce capacity. An important condition is a 
reduction in the aid measures accorded 
directly o r indirectly by all countries to  
their shipbuilding industries. The Working 
Party is stepping up its efforts in this direc
tion and is also striving to  ensure greater 
transparency in that very complicated area. 
W ith in the OECD, the W orking Party of 
the Council on Shipbuilding w ill continue 
to  monitor and analyse the various aspects 
of the crisis and to  study, in a spirit of co
operation, the appropriate measures for 
climbing out o f the present slump and 
restoring a balanced and revitalised world 
shipbuilding industry.

Technology agreem ent N orw ay  
EEC
Norway has signed a framework agree
ment w ith  the EEC in the science and 
technology sector. The agreement is a new 
and important step in building up connec
tions in these fields and in information 
technology, it was said in a communiqué 
issued after the last meeting. The agreem
ent does not yet embody any concrete 
projects and it is assumed that Norwegian 
research institutions contact the EEC in 
order to  set up cooperation projects. 
The new arrangement opens access for 
substantially greater Norwegian participa
tion in EEC research programmes. The 
EEC plans to  intensify its efforts within 
research and technology, and Norway will 
be involved from the start.
The tw o  sides express satisfaction that 
trade connections have been expanded on 
the basis of the free trade agreement, and 
that the bilateral relationship between 
Norway and the EEC has progressed be
yond the framework o f this agreement.

They discussed how the cooperation could 
be further developed, particularly within 
the research and energy sectors.
Both sides stressed that developments 
within the EEC's internal market before 
1992, and also o f the technological coope
ration w ithin the Common Market itself 
should not widen the gap between them 
but should on the contrary provide new 
possibilities fo r future cooperation be
tween Norway and the EEC.

(norinform)

T an ker m a rke t upturn
Although the evidence fo r the current 
improvement in the tanker market is clear
ly manifest in terms o f rising freight rates, 
increasing second-hand ship values and a 
sharp fall in tanker lay-up and demolition, it 
is much less certain wether a long-term 
recovery or a temporary improvement is 
being witnessed. Lloyd's Shipping Econo
mist examines this important question fac
ing tanker owners who have witnessed a 
number o f 'false dawns’ in recent years 
within a thoroughly depressed market. 
Their current mood is best described as 
'cautiously optim istic’, supported by hopes 
that the real demand fo r crude oil is 
increasing due to  its renewed price com
petitiveness compared w ith  other primary 
energy sources.
It is also noted that if all else fails, tanker 
owners will at least be able to  exploit 
lower bunker prices and firm er scrap pric
es to  commit their older vessels fo r demo
lition- an option which was largely respon
sible for the significant improvement in 
market balance -  particularly in the large 
size sector -  in 1985.

Staff reductions 
in D et norske Veritas
The Norwegian ship and offshore classifi
cation society Det norske Veritas must 
reduce its personnel by between 400 and 
500 as a result of the steep fall in oil prices. 
DnV recorded a loss o f 4 million USD 
during the first four months o f this year and 
on a yearly basis the 'crack' may be as much 
as 12 million USD. The reduction of the 
staff should involve savings of 20 million 
USD.
A t present Det norske Veritas has 3 100 on 
the pay roll. 40% o f the company’s activi
ties are linked to  oil and oil-related pro
ducts, and the cutbacks will hit these sec
tors the hardest. During the last ten years 
DnV has invested around 133 million USD 
in real estate and office premises. The DnV 
centre outside Oslo costs 98 million USD.

(norinform)

Cursuspakket
Besturingstechnologie
Koninklijke PBNA te Arnhem heeft een 
modulair cursuspakket ontwikkeld voor 
bijscholing op het gebied van de moderne 
besturingstechnologie. De cursussen uit
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dit pakket zijn bestemd voor onderhouds-, 
ontwerp- en produktietechnici.
Iedere cursist kan, afhankelijk van voorken
nis en scholingsbehoefte zijn eigen cursus
pakket samenstellen. Alle facetten van de 
besturingstechnologie komen aan de orde. 
Het totale opleidingenpakket bestaat uit 
de cursusblokken:
PLC-toepassingen, PLC-programmeren, 
Besturingstechnologie, Elektro-pneuma- 
tische besturingen, Digitale besturingen. 
Pneumatische besturingen, Hydraulische 
systeemtechnieken, Hydraulische bestu
ringen.
Iedere cursus is praktijkgericht. De be
spreking van diverse projecten komt bij
voorbeeld tijdens de theorielessen aan de 
orde. Ook worden de meeste cursussen 
afgesloten met een praktijkdag in een mo
dern practicum.
Voor meer informatie over d it cursuspak
ket Besturingstechnologie kunt u terecht 
bij Koninklijke PBNA, afd. Studiebegelei
ding Werktuigbouw, telefoon 085- 
575764, Velperbuitensingel 6, 6828 CT 
Arnhem.

Publikatie ’K w aliteitszorg’
In 1984 is het ministerie van Economische 
Zaken gestart met een voorlichtingscam
pagne over kwaliteitszorg. Het doel van 
deze campagne is het bedrijfsleven bekend 
te maken met de voordelen die invoering 
van kwaliteitszorg biedt. Veel bedrijven, 
zowel in het buitenland als in Nederland, 
hebben al sprekende resultaten geboekt 
met de toepassing van kwaliteitszorg-prin- 
cipes.
In het kader van de genoemde voorlich
tingscampagne is onlangs een boekje ver
schenen. D it ’Stappenplan voor de invoe
ring van kwaliteitszorg' helpt ondernemin
gen verder die ernst willen maken met 
deze nieuwe management-techniek.
De auteurs, Dr. A. M. Koopman-lwema 
(Universiteit Nijmegen), Drs. M. de la 
Rambelje (Philips) en Dr. P. G. W . Janssen 
(PTT) hebben een praktisch werkboek sa
mengesteld dat kennelijk zeer goed aan
slaat. In een paar weken tijd werden meer 
dan 3000 exemplaren besteld door de 
meest uiteenlopende bedrijven en instel
lingen. Een nieuwe druk van deze bestsel
ler voor het bedrijfsleven is nu beschikbaar. 
Het Stappenplan is uitsluitend te bestellen 
bij Kwaliteit in Bedrijf te Baarn, telefoon 
02154-16851. De kosten bedragen 
ƒ 12,50 inclusief verzendkosten.

Elektrochemische m eetm ethoden  
bij corrosie-onderzoek
In het kader van één van haar doelstellin
gen, het geven van voorlichting op het 
gebied van corrosiebestrijding en -preven
tie, heeft de Stichting Nederlands C orro 
sie Centrum (NCC) een dag gewijd aan de 
toepassing van elektrochemische meet
methoden. D it in goede samenwerking 
met de Sectie Corrosie (voorheen Studie-

kern Corrosie) van de Bond van Materia
lenkennis. Bij materiaaltoepassingen is 
kennis om trent het verwachte corrosiege- 
drag een belangrijk facet. Deze kennis kan 
worden verkregen uit praktijkervaring en 
op grond van corrosie-onderzoek. Een feit 
is echter dat er vele factoren zijn die het 
corroderen van een legering in een bepaald 
milieu kunnen beïnvloeden, zodat dergelij
ke kennis met de nodige voorzichtigheid 
gehanteerd moet worden. 
Elektrochemische meetmethoden nemen 
bij corrosie-onderzoek en procescontrole 
(corrosiemonitoring) een niet meer weg 
te denken plaats in. D it is vooral te danken 
aan hun snelheid, gevoeligheid en de moge
lijkheid de metingen zodanig uit te voeren 
dat het proefmateriaal zo min mogelijk 
door de meting w ord t beïnvloed. In princi
pe kunnen elektrochemische methoden 
worden gebruikt voor het interpreteren 
van het mechanisme van een corrosiesys- 
teem, voor het vergelijken van de gevoe
ligheid van legeringen voor bepaalde 
corrosievormen en voor het meten van 
corrosiesnelheden.
Uiteraard bestaan e rop  deze gebieden wel 
een aantal beperkingen. Evenzeer geldt 
voor alle metingen op corrosiegebied, dat 
het doel van de meting en de correlatie met 
het praktijkgedrag goed in het oog gehou
den moet worden. Bij de organistaie van 
deze corrosiedag werd gedacht aan een 
vrij brede doelgroep. Zo werden enerzijds 
enige voordrachten van algemeen infor
matieve aard gehouden, waarbij o.a. de 
basisprincipes van elektrochemische me
tingen en de hierbij te gebruiken appara
tuur aan de orde kwamen. Anderzijds w er
den enige voordrachten verzorgd over 
nieuwe ontwikkelingen. In dit kader moet 
met name de toepassing van impredantie- 
technieken en de automatisering van elek
trochemische metingen gezien worden. 
U it het onverwacht grote aantal deelne
mers kan worden afgeleid dat het onder
werp van deze dag inderdaad een grote 
belangstelling geniet. Diegenen die aan de
ze dag hebben deelgenomen, kunnen de 
NCC publikatie no. 19 gratis bij het NCC- 
secretariaat bestellen. (tel. 010- 
4135902).Voor niet-deelnemers bedraagt 
de prijs ƒ 25,-, exclusief BTW en verzend
kosten.

Brandpreventie in de petrochem ie  
on shore/off shore
Veiligheid. Een centraal begrip in veel be
drijven. Veiligheid is absoluut noodzakelijk 
om de continuïteit van de onderneming te 
kunnen waarborgen.
Hoe d it belangrijke begrip w o rd t ingevuld, 
is natuurlijk afhankelijk van de aard van de 
onderneming. Zo neemt in de petroche
mie de brandpreventie een bijzondere 
plaats in. Hierbij staan persoonlijke veilig
heid en het voorkomen van directe mate
riële schade en gevolgschade (bijv. produk- 
tieverlies) voorop.

Petrochemische branden -  ook wel ’hy- 
drocarbon’-branden genoemd -  zijn on
vergelijkbaar met gewone 'cellulose’- 
branden, zoals die zich in gebouwen voor
doen. Het is dus niet verwonderlijk dat de 
petrochemie op bouwkundig gebied haar 
eigen specifieke eisen aan brandpreventie 
stelt.
Promat heeft haar knwo-how op het ge
bied van bouwkundige brandpreventie in 
de petrochemie gebundeld in een informa
tieve brochure. Deze uitgave, zo meldt 
Promat, vorm t een inleiding op een aantal 
specifieke brochures over o.a. stralings- 
schermen, actuatoromkastingen en dra
gende constructies. Deze inleidende bro
chure is op aanvraag gratis verkrijgbaar bij: 
Promat N V. Postbus 3884, 1200 DT H il
versum, tel. 035-830393.

Nieuwe uitgaven

S T A A L C O N S E R V E R IN G

De Stichting Verftoepassing SVT heeft 
nieuwe wegen ingeslagen waarbij een 
marktgerichte benadering w ord t nage
streefd. Als belangrijkste instrument bij 
deze benadering w ord t gebruik gemaakt 
van brochures waarin verzamelde techni
sche kennis op toegankelijke wijze en in 
begrijpelijke taal te r beschikking w ordt 
gesteld van allen die op enigerlei wijze bij 
verftoepassingen zijn betrokken.
De brochure ’Staalconservering’ bevat een 
schat aan informatie voor beslissers in het 
kader van bescherming en onderhoud van 
staalconstructies en veel praktische wen
ken voor de aanbrengers van verf- en ande
re beschermingslagen.
Er werd gekozen voor een binnenzakfor- 
maat en de uitvoering is in vierkleuren
druk.
De brochure, die 32 pagina’s te lt, kan u it
sluitend worden besteld door storting van 
ƒ 10,- o p  nr. 51.89.555.75 bij de Algemene 
Bank Nederland te Wassenaar (gironr. 
7112) t.n.v. de Stichting Verftoepassing te 
Wassenaar, onder vermelding van: ’Bro
chure Staalconservering’.
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4  NEDERLANDSE VERENIGING 
J= VAN TECHNICI OP 
SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorlopig program m a van lezingen en evenem enten in het seizoen 1986/1987

De berging van de ’Mont Louis’* *  *
Lezing met film door
H. J. G. Walenkamp, Hoofd Naut. Dienst
Smit-Tak Int. Zeesleep- en Bergingsbedrijf
wo. 17 sept. 1986 Amsterdam
do. 18 sept. 1986 Rotterdam
di. 23 sept. 1986 Groningen

De ontw ikkeling van Surface Effect 
Ships
door ir. R. J. de Gaaij,
Kon. Mij. ’De Schelde’ 
do. IJ3 sept. 1986 Vlissingen

Emergence of fiberglass pipe as a 
proven com m ercial m arine techno- 
logy**
spreker n.o.t.g.
do. 16 okt. 1986 Rotterdam

O nderw erp en spreker n.o.t.g.
do. 16 okt. 1986 Rotterdam 
wo. 22 okt. 1986 Amsterdam

Routering van schepen
spreker n.o.t.g.
di. 21 okt. 1986 Groningen

De hopperzuiger ’Lelystad’ * *
spreker n.o.t.g.
wo. 12 nov. 1986 Amsterdam 
do. 1 3 nov. 1986 Rotterdam 
di. 18 nov. 1986 Groningen 
do. 20 nov. 1986 Vlissingen

Ballotage

Voorgesteld voor het 
G E W O O N  L ID M A A T S C H A P
Ir. W . J. G. DE BACKER
Principal surveyor fo r Belgium, Lloyd’s
Register of Shipping
Ruisstraat 68, B-2698 Temse, België
Voorgesteld door Ir. W . de Jong
Afdeling: Rotterdam

SenW 5 3STE IA ARG ANG  N R 18

W E M T  Congres ’Advances 
in Offshore Technology’
25-27 nov. 1986 RAI Congrescentrum 

Amsterdam

De ondergang van de ’München’* *
spreker n.o.t.g, 
di. I6dec. 1986 Groningen 
wo. 17 dec. 1986 Amsterdam 
do. 18 dec. 1986 Rotterdam

Nieuwjaarsbijeenkom sten
ma. 5 jan. 1987 Groningen 
di. 6 jan. 1987 Rotterdam 
do. 8 jan. 1987 Vlissingen.

N.B.:
D it programma zal in de komende maan
den worden aangevuld en eventueel gewij
zigd.
* Lezingen in samenwerking met de 
Netherlands Branch van het Institute of 
Marine Engineers.
* *  Lezingen in samenwerking met de afd. 
Maritieme Techniek van het Klvl en 
het Scheepsbouwkundige Gezelschap 
’William Froude’.
1. De lezingen in Groningen worden ge

houden in Café-Restaurant ’Boschhuis’, 
Hereweg 95 te Groningen, aanvang
20.00 uur.

2. De lezingen te Amsterdam worden ge
houden in het Instituut voor Hoger 
Technisch en Nautisch Onderwijs,

H. DE BRUIJN
SWTK Nedlloyd Rederijdiensten 
Hoog-Soeren 66 III, 7346 AD Apeldoorn 
Voorgesteld door door S. J. Kuiper 
Afdeling: Amsterdam

F. T. J. DO CASAL
Scheepswerktuigkundige 
Pastoor Roozenlaan 25, 1187 AM Amstel
veen

Schipluidenlaan 20, Amsterdam, aan
vang 19.00 uur. Vooraf gezamenlijk 
aperitief en broodmaaltijd om 17.30 
uur.

3. De lezingen in Rotterdam worden ge
houden in de Kriterionzaal van het 
Groothandelsgebouw, Stationsplein 
45, aanvang 20.00 uur. Vooraf geza
menlijk aperitief en broodmaaltijd, aan
vang 18.00 uur.

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

De Verenigingsdas
Het nieuwe seizoen is weer begonnen.
Er is nog voorraad, zowel rood als grijs, 
bestel dus spoedig door overschrijving van 
ƒ 12,50 per das op giro 325478 van de Ned. 
Ver. van Technici op Scheepvaartgebied te 
Rotterdam, onder vermelding van 'Vereni
gingsdas rood o f grijs’.

Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Amsterdam

A. J. GLAS
Dorpsstraat 66, 1721 BL Broek op Lange- 
dijk
Voorgesteld door J. den Arend 
Afdeling: Amsterdam
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Dr. A. M. HAMDY 
Managing director Maritime Techn. & 
Devel. Consulting and Designing Office 
Boterbloem 8, 2231 W L Rijnsburg 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Rotterdam

P. A. VAN HOUTEN
Sales engineer Cranpac Holland, Baren-
drecht
Paulina van Weellaan 17, 3247 A N  Dirks- 
land
Voorgesteld door J. Fahner 
Afdeling: Rotterdam

F. KLEINHERENBRINK 
SWTK Mij. Sea Eagle B.V., Amsterdam 
Ooftstraat 9, 9741 AR Groningen 
Voorgesteld door H. A. C. Hauer 
Afdeling: Groningen,

E. P. A. VAN DER LOO
Verkoop Antwerpse Motoren W erke
B.V.
Fresia 62, 2925 EL Krimpen a.d. IJssel 
Voorgesteld door C. de Kwant 
Afdeling: Rotterdam

Mr. J. M. A. S. VERPALEN 
Advocaat
Hoogstraat 10, 4331 KR Middelburg 
Voorgesteld door Ir. B. Doorenbos 
Afdeling: Zeeland

Ing. H. C. WATS 
Surveyor Germanischer Lloyd 
Vredenburg 130, 3328 DK Dordrecht 
Voorgesteld door H. C. Wats Sr. 
Afdeling: Rotterdam

Voorgesteld voor het 
JU N IO R  L ID M A A T S C H A P
B. J. COELEN
Student HTS Dordrecht afd. S.
Spoellaan 12, 1964 TB Heemskerk 
Voorgesteld door Ir. M. Huisman 
Afdeling: Rotterdam

P. C. J. DE GRAAF
Student Hogere School voor SWTK'n, 
Rotterdam
Lenaert Vechelstraat 74, 3232 BM Brielle 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Rotterdam

Eventuele bezwaren, schriftelijk binnen 14 
dagen aan het Algemeen Secretariaat van 
de NVTS, Heemraadssingel 193, 3023 CB 
Rotterdam.

In M em oriam

C. Borst
Eerst heden vernamen wij het overlijden 
op 5 maart j.l te Blaricum van de heer
C. Borst, oud-SWTK, oud-Chef TD  van 
GEVATO B.V. Hij werd 83 jaar ouden was 
24 jaar lid van onze vereniging.

Personalia

D irecteur Nautisch Technisch 
College ’N oorder Haaks’
Met ingang van I augustus 1986 werd de 
heer Ir. j. A. Biesheuvel benoemd to t direc
teur van het Nautisch Technisch College 
’Noorder Haaks’ te Den Helder.
Hij volgt in deze functie de heer J. Roos op, 
die de pensioengerechtigde leeftijd heeft 
bereikt en op I oktober a.s. afscheid 
neemt.

British Petro leum  Maatschappij 
Nederland B.V.
Per I september 1986 zal BP Handel Maat
schappij Nederland B.V. fuseren met haar 
moedermaatschappij British Petroleum 
Maatschappij Nederland B.V., beide geves
tigd te Amsterdam.
Tevens zal per dezelfde datum de naam van 
laatstgenoemde vennootschap worden 
gewijzigd in: BP Maatschappij Nederland
B.V.
De Directie zal bestaan uit de heren:
P. R. C. Reeves, Algemeen Directeur 
Ir. J. J. Rinck, D irecteur 
A. H. de Boer, Adjunct-Directeur 
Ing. D. H. Eijgendaal, Adjunct-Directeur 
Deze fusie betekent dat BP Handel Maat
schappij Nederland B.V. ophoudt te be
staan en dat al haar rechten en verplichtin
gen, ingevolge de W et, volledig overgaan 
op BP Maatschappij Nederland B.V., Han
delsregister Amsterdam Nr. I 14256. 
Adres, telefoon-, telex- en facsimilenum- 
mers blijven ongewijzigd.

Nieuwe uitgaven

N E W  M A N U A L  
O N  T A N K E R  STR U C TU R ES
The International Chamber o f Shipping 
(ICS) and the O il Companies International 
Marine Forum (OCIMF) are pleased to  
announce the publication, on behalf o f the 
Tanker Structure Co-operative Forum, of 
the ’Guidance Manual fo r the Inspection 
and Condition Assessment o f Tanker 
Structures'.
The manual provides fo r the first time 
detailed advice on the structural integrity 
o f tanker ballast and cargo tanks and on 
appropriate repair methods.
The Tanker Structure Co-operative 
Forum was set up in 1983 to  encourage 
discussion o f the technical aspects o f the 
performance o f tanker structures in ser
vice. Its members comprise oil companies, 
classification societies and independent 
tanker owners. Based on the experience of 
the membership and w ork  carried out 
w ithin the Forum, the Manual gives gui
dance on every aspect o f structural condi
tion assessment-planning and preparation

for survey, safety aspects, equipment avail
able and details o f execution and reporting 
of the survey.
The Manual also gives instructions on the 
analysis of survey data and interpretation of 
wastage and structural defects. Typical de
fects are reviewed and repair methods 
proposed, illustrated by almost 100 de
tailed diagrams.
The Forum has produced this Manual in 
order to  make its experience more widely 
available to  the industry, thereby enhan
cing tanker safety. The Manual is intended 
to  give guidance, not only to  classification 
and owner’s surveyors and those involved 
directly in conducting surveys, but also to 
designers, by providing feed-back on the 
performance o f tanker structures in 
service.
The ’Guidance Manual fo r the Inspection 
and Condition Assessment of Tanker 
Structures’ (hardback, 200pp) is available 
from  W itherby & Co Ltd, 32-36 Aylesbury 
Street, London EC IR OET. The price of 
£ 18.00 includes postage by seamail.

O E C D  REPORT  
M A R IT IM E  T R A N S P O R T  1985
-  No sign o f upturn in world dry cargo 

shipping markets;
-  O il trades declin ing-both in volume and 

transportation;
-  Continued protectionist measures ex

ercised by some countries in liner trades 
to  exclude non-conference lines;

-  A  smaller but still too  large world fleet 
and continued growth in the number of 
dry bulk carriers and large container- 
ships;

-  A record amount o f shipping removed 
from the surplus fleet by scrapping;

-  D ry cargo freight rates falling substan
tially due to  overcapacity as well as 
weaker economic activity.

These are some o f the topics examined in 
the 32nd Annual Report just published by 
the OECD Maritime Transport Commit
tee. The Report discusses shipping de
velopments during 1985, and wherever 
possible, the early part o f 1986, and sets 
these developments w ithin the framework 
o f longer term  trends and prospects in 
international shipping and trade.

'Maritime Transport -  1985’
168 pages, OECD, Paris 1986 
ISBN 92 64 12848 4 
Available from: Staatsuitgeverij,
Postbus 20014, 2500 EA Den Haag, 
tel. 070-789208.
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