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De scheepswerven in de EG-lidstaten mo
gen nog voor een periode van vier jaar 
financiële steunverlening van de overheid 
krijgen. Deze is gebaseerd op de 6de richt
lijn met betrekking to t steun aan deze 
industrietak. Nederland is er echter tegen, 
omdat het af wil van een verdere financiële 
ondersteuning van de scheepsbouw. Po
gingen om het in EG-verband zover te 
krijgen zijn echter stukgelopen. 
Cebosine-voorzitter ir. W. J. ter Hart: ’In 
principe ben ik tegen elke steun, maar als in 
de andere landen zo’n politiek niet wordt 
gevolgd heeft het weinig zin dat Nederland 
de brave Hendrik uithangt’. Hieruit mag 
dus worden afgeleid, dat de Nederlandse 
scheepsbouwers in staat zijn to t concur
rentie als die op gelijke voorwaarden 
plaatsvindt. Dat wil dan in dit verband 
zeggen: afschaffing van financiële steun van 
de overheid in de scheepsbouwlanden. 
Voorlopig zal dit echter nog wel een illusie 
blijven.

EG Richtlijn
De 6de richtlijn houdt in, dat vanaf begin 
1987 aan de scheepsbouwindustrie een 
subsidie mag worden verstrekt van maxi
maal 28 pet op de bouwprijs van schepen. 
Het ligt voor de hand dat als gevolg daarvan 
Nederland in een ongunstige concurren- 
tie-positie terecht is gekomen, althans als 
de minister van EZ vasthoudt aan zijn voor
nemen om de maximale jaarlijkse over
heidssteun aan de scheepswerven vast te 
stellen op 50 miljoen gulden.
De 6de richtlijn heeft een subsidie ge
creëerd waardoor in de EG voor de 
scheepsbouw overheidssteun mogelijk 
wordt gemaakt die to t driemaal zo hoog 
kan stijgen als waartoe de minister zich 
bereid verklaard heeft. De Cebosine ver
wacht dat praktisch alle EG-lidstaten hun 
steunverlening aan de thans geldende 
maxima zullen aanpassen, en dat zal Neder
land in de reeds genoemde ongunstige 
positie brengen. En hiermee is dan volgens

Cebosine het tegendeel bereikt van wat de 
minister op het oog had, namelijk om alle 
vormen van steunverlening aan de 
scheepsbouw binnen de EG uit de wereld 
te krijgen.
De Nederlandse werven vertrouwen er 
echter op dat hij, nu zijn pogingen zijn 
mislukt om overheidssteun uit te bannen, 
maatregelen zal willen nemen om de Ne
derlandse werven in een gelijke positie te 
brengen als die van de werven in de overige 
EG-lidstaten. Zijn argument om het niet te 
doen zal waarschijnlijk zijn dat er geen geld 
voor beschikbaar is. Daarom zal het ver
standig zijn als Den Haag wat zuiniger 
omspringt met de aldaar heersende bezui- 
nigingswoede, zodat er toch een mogelijk
heid wordt gevonden de scheepsbouw te 
voorzien van de middelen die deze be
drijfstak zo dringend behoeft om zich te 
kunnen handhaven.
De minister kwam ook nog op de proppen 
met een rekensom die wat vraagtekens 
oproept. De steun in Nederland aan de 
scheepsbouw zal in drie jaar tijd niet méér 
bedragen dan in totaal 750 miljoen gulden. 
Drie jaar lang is er per jaar een bedrag 
beschikbaar van 200 miljoen gulden op 
grond van de Investerings Premieregeling 
Zeescheepvaart (IPZ), en drie jaar achter
een komt daar dan een bedrag van 50 
miljoen gulden bij voor generieke steun. 
Daarmee is dan de driekwart miljard gul
den volledig opgesoupeerd.

Scheepvaartsteunregeling
De eerste kanttekening die hierbij past is, 
dat de IPZ een steunregeling is ten behoe
ve van de zeescheepvaart en niet ten be
hoeve van de scheepsbouwindustrie, zoals 
de minister het laat voorkomen. Hij laat 
daarbij achterwege, dat de reders het 
recht hebben met deze financiële onder
steuning ook schepen in het buitenland te 
laten bouwen als die bij gelijke kwaliteit 
goedkoper zouden zijn. Dat wil dus in dit 
geval zeggen dat er minder steun voor de
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scheepsbouw beschikbaar zou komen dan 
hij beweert. Het is een slim maar onaan
vaardbaar bedenksel van hem om de steun 
aan de scheepvaart als steun aan de werven 
te annexeren, een ballon waarin een gat 
geprikt wordt alvorens hij van de grond 
kan komen.
Een tweede kanttekening is de vraag hoe 
het zit met de steun in het vierde jaar, want 
gedurende een periode van vier jaar mag 
de scheepsbouw door de overheid nog 
financieel gesteund worden, en ook de IPZ 
geldt voor vier jaar. Dat wil dus zeggen dat 
de minister om te beginnen al 50 miljoen 
tekort komt om die vier jaar te kunnen 
uitzingen op het niveau van de eerste vier 
jaar, want de steun aan de scheepvaart ad 
200 miljoen is reeds beschikbaar gesteld. 
De scheepsbouwers hebben er de nadruk 
opgelegd, dat er een ondersteuning van op 
z’n minst 100 miljoen gulden per jaar nood
zakelijk is, dus het dubbele van wat de 
minister wenst af te schuiven. Hoe dit ook 
zij, de overheid zou deze bedrijfstak moe
ten helpen met een compensatie die het 
nadelige prijsverschil met het buitenland 
dekt, zodat de Nederlandse scheepsbou
wers hun concurrentiemogelijkheden ten 
volle kunnen uitbuiten in de strijd om de 
verwerving van nieuwbouwopdrachten.
In de situatie waarin onze nationale 
scheepsbouw te land is gekomen zal dit 
anders praktisch niet meer mogelijk zijn. 
Als er één ding volkomen duidelijk is, dan is 
het wel dat de aanvaarding van de 6de 
richtlijn een aanpassing van het overheids
beleid met betrekking to t ordersteun ab
soluut noodzakelijk maakt. Bij de overheid 
zou daar niet de minste twijfel aan mogen 
bestaan. Als Nederland nü achterblijft 
heeft de Nederlandse scheepsbouw alleen 
nog maar het nakijken. Dan heeft het de 
langste tijd schepen gebouwd.

Samenbundeling van krachten
Een goed ding is de branche-organisatie. 
De Cebosine, de scheepsbouwvereniging 
'Hoogezand' en de Stichting Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie (SNSI) hebben be
sloten hun krachten te bundelen in één 
associatie. Het ligt voor de hand dat dit om 
te beginnen een middel is om meer pol itie- 
ke druk in Den Haag te kunnen uitoefenen 
met méér kans op succes.
’Verder herstructureren of het schip in’ is 
daarnaast een welgekozen tite l van het 
rapport dat deze drie organisaties hebben 
laten verschijnen. Alleen al deze tite l zegt 
duidelijk waar het op staat. Het is nu een 
zaak geworden van entweder oder. D it 
rapport betekent de totstandkoming van 
een nationaal wervenplan, waarvan de al
gemene lijnen uiteen zijn gezet door de 
drie branche-organisaties. Doelstelling is 
een verdere verbetering van de concur- 
rentie-positie van de nationale scheeps
bouw en scheepsreparatie. Handhaving en 
uitbouw van de in de afgelopen tien jaar 
verkregen positie in de Europese kop

groep is daarbij zeker niet van minder 
belang.
De Cebosine legt er de nadruk op, dat deze 
positie niet alleen is verworven door een 
verbetering van de produktiviteit, maar 
tevens door de grote reductie van de capa
citeit, het zich terugtrekken uit de relatief 
eenvoudige scheepsbouw, de enorme ver
betering en modernisering van de uitrus
ting en de specialisering in relatief aantrek
kelijke marktsegmenten.
Het is duidelijk dat de Cebosine zich hier
mee een pluim op de hoed steekt, maar 
niemend zal haar dit euvel duiden, want bij 
elkaar vormen bereikte doelstellingen een 
prestatie die er zijn mag. Ir. W. J. te r Hart: 
'Elke Nederlandse scheepsbouwer heeft 
een concurrentie-positie die er niet om 
liegt. De produktiviteit, gemeten in ton 
per mensuren, ligt zeer hoog, zelfs hoger 
dan in Zuid-Korea. Dat het niettemin töch 
zo moeilijk is om orders te bemachtigen op 
een dunne markt komt door de grote mate 
van steun, die andere landen aan hun wer
ven geven’.
Het zou daarom een te betreuren zaak zijn 
als de Nederlandse scheepsbouw, ondanks 
zijn sublieme concurrentie-positie, niet 
meer aan de bak zou kunnen komen, omdat 
andere landen de scheepsbouw méér uit de 
schatkist toeschuiven dan in Nederland het 
geval is. Vandaar dat de Cebosine in dit 
verband spreekt over een ’schatkistenoor
log’. Het is moeilijk vechten tegen deze 
subsidiepolitiek. Daarom gaan thans de 
Nederlandse scheepsbouwers uit de drie 
genoemde organisaties de handen ineens
laan om to t een kostenverlaging te kunnen 
komen. D it alleen is echter onvoldoende 
als ze zich geconfronteerd zien met een 
oneigenlijke concurrentie via subsidies in 
andere landen.
Cebosine verwacht van Den Haag in de 
eerste plaats, zoals reeds gezegd, financiële 
steun in de vorm van compensatie van wat 
andere regeringen aan steunverlening 
doen. D it is de zogenaamde ’ordergebon- 
den’ steun. Maar het gaat hier óók om steun 
voor een nieuwe herstructurering, die ge
richt is op een verdere verbetering van de 
produktiviteit, èn om research èn om 
steun bij de ontwikkeling van nieuwe 
scheepstypen. De Cebosine-voorzitter 
merkte in dit verband op, dat als de 
scheepsbouwindustrie zelf alles doet om 
haar positie zo krachtig mogelijk te maken, 
de regering relatief minder geld op tafel 
behoeft te leggen voor ondersteuning. Te
genover de 50 miljoen gulden per jaar die 
reeds zijn toegezegd gaat het echter wèl 
om minstens een verdubbeling van dit be
drag. D it zij hier nóg eens met grote nadruk 
gezegd. Het is daarom te hopen dat in Den 
Haag dit SOS gehoord wordt niet alléén, 
maar óók verstaan.
Er moet een goede uitgangspositie gescha
pen worden om te kunnen profiteren van 
de ’ergens in de jaren negentig’ verwachte 
opleving van de vraag naar scheepstypen,

waarmee de Europese scheepvaart kan 
concurreren, en dan in het bijzonder in 
scheepstypen waarin ons land al relatief 
sterk is.

Versterking concurrentie-positie
Nu herstel van de vraag naar scheepsruim- 
te voorlopig echter niet kan worden ver
wacht, hebben de in totaal tachtig werven, 
die bij het plan betrokken zijn, het besluit 
genomen to t meer samenwerking en een 
extra inspanning, die gericht is op een 
verdere versterking van het concurrentie
vermogen. Het is dus duidelijk dat de Ne
derlandse scheepsbouwers niet bij de pak
ken gaan neerzitten of alleen van financiële 
ondersteuning alle heil verwachten. Im
mers, het is een duidelijke zaak dat men de 
andere scheepsbouwlanden alléén kan 
voorblijven als aan voortdurende vernieu
wing wordt gedaan.
Belangrijk is ook de bundeling van acquisi- 
tie-inspanningen die gericht zijn op orders 
die ’boven de markt hangen’, zoals bijvoor
beeld cruise-schepen voor de HAL en off
shore in Noorwegen. Andere landen con
curreren hier als ’onderneming’. Positieve 
effecten worden, op de middellange te r
mijn, verwacht van verbeterde scheepsty
pen, die meer presteren en meer op be
staande of op nieuwe behoeften zijn geba
seerd. Ook hier gaat het om een herstruc
turering van de capaciteit en de produktivi- 
teitsverbetering door een verdere uitbrei
ding van technologie en organisatie, en 
mede door toepassing van nieuwe tech
nieken.
Op de lange termijn zijn de ontwikkeling 
van nieuwe scheepstypen, toepassing van 
nieuwe materialen en een verdere organi
satorische evolutie naar een geavanceerd 
industrieel systeem, dat méér dan vandaag 
de dag het geval gebaseerd zal moeten zijn 
op standaardisatie van componenten, just- 
in-time-levering, integrale kwaliteitszorg 
en de incorporatie van hig-tech elementen. 
Volgens de Cebosine-voorzitter is er op 
bepaalde gebieden al heel wat voortgang 
gerealiseerd en is er al sprake van een 
intensieve samenwerking tussen de in vijf 
groepen verdeelde werven. Over fusies 
wordt echter niet gesproken omdat de 
werven elk voor zich de eigen identiteit 
moeten bewaren. ’Van RSV-constructies 
zijn we nu wel genezen’.

vHk
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Il m 2E FASE VAN EEN 
NATIONAALCEBO SÏNE

Aanpak en fasering
— Op 15 oktober 1986 afronding Fase ï, 
met de nota 'Verder Herstructureren of 
het schip in’. Bevat een unanieme intentie
verklaring van: bij Cebosïne en Hoogezand 
aangesloten werven om tot een pian van 
aanpak te komen voor herstructurering en 
samenwerking, alsmede het raamwerk 
voor dat pfan.

— Op 15 december 1986 afronding Fase 2. 
Nog geen uitgewerkt pian. W e! een aantal 
concrete aanzetten, vanuit de in vijf groe
pen gebundelde werven. Voorts aankno
pingspunten voor overheid, vakbeweging 
en anderen ure de maritieme sector, om in 
Fase 3 to t het noodzakelijke bredere 
draagvlak voor verdere uitwerking en uit
voering van het pfan te komen. Intentie
verklaring van 'Cebosïne', 'Hoogezand’ en 
*SNSr om. te komen tot één associatie voor 
scheepsbouw en -reparatie,

— Na gaat Fase 3 in: uitwerking en uitvoe
ring, samen met overheid, vakbeweging en 
de maritieme sector in ruime zin: reders, 
off-shore industrie, toeleveranciers, visse
rij, onderzoeksinstellingen etc.

Doelstellingen
Het plan is gericht op verdere verhoging 
van de concurrentiekracht van de Neder
landse scheepsbouw in relatief kleine en 
complexe schepen, waarin wij ai relatief 
sterk zijn.

Realisering
3 sporen:
— Herstructurering van produktiecapaci- 

te it in ruime zin (inclusief infrastructuur 
en toelevering): ingesteld op markt
vraag met verlaging van het niveau van 
vaste kosten.

— Verhoging marktgerichtheid: bundeling 
acquisitie; nieuwe scheepstypen.

— Produktiviteitsverbetering.

Korte termijn ( I a 2 jaar) vooral gericht op 
meer orders halen uit een dunne markt. 
Middellange termijn (3 i  S jaar) vooral 
gericht op versterking concurrentiepo
sitie).
Lange termijn (5 a 10 jaar) vooral gericht 
op vernieuwing van het produkt en op 
evolutie van scheepsbouw naar een ge
avanceerd industrieel systeem.

Herstructurering
N iet aileen gericht op ’hellingen en dok
ken’, maar ook op automatiseringssoft-

ware; vakmanschap en managementpoten- 
tieel; infrastructuur voor onderzoek, on
derwijs, herscholing, bereikbaarheid; toe
leveranciers (50 à 80% van werfomzet 
wordt ingekocht); samenwerking in bre
dere verbanden in de maritieme sector. 
Gezocht wordt naar nieuwe mogelijkhe
den voor samenwerking, fusies, overna
mes; uitruil van functies tussen werven; 
reorganisatie van manuurcapaciteit op re
gionale basis.

V ers te rk ing  m a rk tp o s itie
Bijzondere posities zoals in baggersche
pen, zwaar vervoer, sleepboten, vissers
schepen, suppiiers, coasters, verder uit
bouwen. Zoeken naar mogelijkheden voor 
gezamenlijke acquisitie, produktontwik- 
kefing, ontwikkeling ruimere maritieme 
programma’s (b.v. visserij-ontwikkeling; 
bewaking in nieuwe economische zones). 
Gezonde thuismarkt (reders, vissers, off
shore) is ook voor de scheepsbouw van 
groot belang.

P roduk tiv ite itsve rb e te ring  
De Nederlandse scheepsbouw zit af in de 
kopgroep van Europa. Bestaande samen
werkingsprojecten zoals Bedrijfs Ontwik
keling Scheepsbouw (BOS), o.a. integrale 
kwaliteitszorg, automatisering, robotise
ring, standaardisering, begrotingssystema
tiek, en de Coöperatieve Vereniging 
CAD/CAM, worden geïntensiveerd. Aan
sluiting wordt gezocht bij toeleveranciers, 
voor verlaging van de kosten van inkoop 
(50 à 80% van de omzet).

Kader
Scheepsbouw en -reparatie zijn een onmis
bare schakel in de maritieme sector in 
ruime zin, waar zo’n 150.000 mensen wer
ken en die op haar beurt een essentieel 
onderdeel is van ’Nederland Distributie
land’. De scheepsbouw is tevens, net als 
andere zware industrieën zoals de auto
mobielindustrie, een belangrijke markt 
voor nieuw opkomende high-tech indus
trieën (o.a. informatica, nieuwe materia
len, robotica).

Innovatie en technologie
innovatie omvat ontwikkeling van nieuwe 
scheepstypen (o.a snelle geavanceerde 
schepen), functiespecialisatie op maritie
me behoeften, nieuwe organisatievormen, 
nieuwe financieringsvormen. Nieuwe 
technologie (high tech) wordt toegepast in 
het produkt (’scheepsbouw voor de jaren 
’90’; nieuwe materialen;) en in het produk-

tieproees ('w erf voor de jaren '90', infor
matica, robotica, CAD/CAM). Belangrijke 
rol voor TN O , M ARiN, CM O  (Stichting 
Coördinatie Maritiem Onderzoek). Be
drijven betalen 50%, overheid 50%; snelle 
groei van onderzoeksinspanning.

Plannen per Groep W erven
De grotere werven (groep A ) zijn in ge
sprek over:
*  ordergefeonden samenwerking (acqui

sitie, ontwikkeling)
*  structurele samenwerking: benutting 

van eikaars produktiefuncties, in eerste 
instantie op regionale basis.

De voornamelijk noordelijke werven 
(groep B) hebben besloten tot:
*  Stichting van een onafhankelijk orgaan 

gericht op gezamenlijke acquisitie, on
dersteund door ontwikkeling en 
ontwerp

*  Meer inschakeling van het Numerieke 
Centrum Groningen en van Centraal- 
staal

«  Meer samenwerking bij betimmering 
van schepen

*  Structurele inschakeling van eikaars 
sterke functies (b.v. lassen)

*  Bredere ordergebonden samenwer
king

*  Ruimere inzet arbeidskrachten bij ei
kaars werven

*  Intensivering gezamenlijke opleiding.

De in baggermaterieel gespecialiseerde 
werven (groep C) onderzoeken mogelijk
heden voor structurele samenwerking, op 
basis van inventarisatie van elkaar niet 
overlappende specialismen door een onaf
hankelijke deskundige.

De scheepsreparatiewerven (groep D) 
hebben overeenstemming bereikt over 
uniforme leveringsvoorwaarden en zijn 
van plan tegenover buitenlandse concur
rentie meer als één front op te treden. 
Verder wordt samenwerking versterkt 
gericht op R en D en invoering van integra
le kwaliteitszorg.

De in groep E gebundelde kieine werven 
maken plannen voor imagoverbetering 
vooral gericht op de arbeidsmarkt. Zij zijn 
te divers en gespreid om to t geplande 
afslanking van de hele subsector te komen

*  Samenvatting van het wervenplan dat op 17 
dec. '86 werd aangeboden aan de ministers van 
Economische Zaken en Sociale Zaken.
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en achten verdere fusies, overnames, slui
tingen etc. primair een zaak van de indivi
duele bedrijven.

De rol van de overheid
Van de overheid wordt gevraagd om:
— te trachten een eind te maken aan de 
concurrentievervalsende 'schatkistoor- 
log’ en protectionisme, binnen én buiten 
de EG;
-  ’matching’ toe te passen onder het in de 
6e Richtlijn van de EG vast te stellen 
plafond.

A closed-loop, water-based lubrication 
system for marine propeller shafts has just 
been introduced by Thomson-Gordon 
Limited, of Burlington, Ontario, Canada. 
The results of four years' development 
work, the new system, called Thor-Lube*, 
(Fig. I ) is intended as a viable alternative to 
conventional white-metal/oil-lubricated 
stern-tube systems.
Designed for shaft sizes of 3 to 36 in. (76.2 
to 914.4 mm) the system uses bearings 
consisting of thin-walled Thordon synthe

* Patent pending

Overheidssteun binnen het EG-kader 
dient vooral te bestaan uit:
-  herstructureringssteun gericht op ver
sterking van de concurrentiepositie (inves
tering, desinvestering, her-, om-, en bij
scholing, co-financiering gezamenlijke pro
jecten voor innovatie en produktiviteits- 
verbetering); capaciteitsreductie dient on
omkeerbaar te zijn;
-  steun bij R en D, gericht op produktont- 
wikkeling (ontwikkelingskredieten 'schip 
van de toekomst’, bouw van prototypen) 
en op produktieverbetering (CAD/CAM,

tic polymer-alloy material with a stainless- 
steel backing.
The lubricating medium is a proprietary 
polymer-type lubricant mixed with dis
tilled or demineralized water contained 
within a header tank. An antifreeze com
ponent is added for low-temperature 
operation if required.
The system offers significantly lower fric
tion levels than any conventional bearing 
system, especially at slow speeds. This can 
reduce 'torque power' requirements. The 
possibility of 'bearing wiping’, a potential 
danger with conventional systems, is

automatisering, robotisering, kwaliteits
borging);
-  integratie van beleid vanuit de verschil
lende ministeries die invloed hebben op 
het wel en wee van scheepsbouw en mari
tieme sector.

De werven achten beperken van steunver
lening to t de aan het nationaal wervenplan 
meewerkende werven gewenst.

eliminated. Furthermore, because a water 
back-up system is provided, even with a 
seal failure the vessel can be operated, at 
full speed, until the nearest port is reached. 
A further benefit is that the lubricating 
medium is environmentally safe, non toxic 
and non flammable.
The manufacturer states that the synthetic 
polymer bearing material gives a high 
tolerance to  shock loads and to misalign
ments resulting from groundings or other 
under-water damage. Because of the 
material’s self-lubricating properties, 
short-term dry running is possible without 
damage to the bearings or shafts.
To replace oil-lubrication systems, much of 
the existing oil-lubrication equipment and 
piping may be used. HoWever, if not 
already installed, cooling and circulation 
equipment may be necessary. Also, some 
minor modifications may be required to 
ensure optimum performance.

For more information, contact: Thomson- 
Gordon Limited, Box 911, Station ’U’, 
Toronto, Ontario, Canada M8Z 5P9.

CLOSED-LOOP, WATER-BASED 
LUBRICATION SYSTEM
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REGELBARE AANDRIJVINGEN 
VOOR MARITIEME TOEPASSINGEN*
door: dr. J. W. Maas**

I. INLEID ING
Door de ontwikkelingen in de halfgelei- 
dertechnieken is de elektronica in het alge
meen en dus ook de vermogenselektronica 
volop in beweging. Met die ontwikkelin
gen worden we dagelijks geconfronteerd, 
met betere produkten en nieuwe toepas
singen op het gebied van de micro-elektro- 
nica en de microcomputer. Hoewel ook 
deze microtechnieken hun invloed hebben 
op het maritieme gebied, gaat het bij de 
maritieme aandrijvingen vooral om de ver
mogenselektronica. Welke rol de vermo
genselektronica speelt in de maritieme 
wereld en hoe de ontwikkeling is geweest 
wordt in deze inleiding belicht.
In deze presentatie wordt ingegaan op de 
verschillende soorten regelbare aandrij
vingen, die in de maritieme wereld worden 
gebruikt. Daarbij worden lijnen aangege
ven waarlangs dit vakgebied zich ontwik
kelt.

Beperkingen binnen 
maritieme toepassingen
Voor de hoofdaandrijving van de meeste 
schepen worden to t nu toe vrijwel uitslui
tend dieselmotoren gebruikt, die de 
schroef direct aandrijven. Dieselelektri
sche voortstuwing wordt alleen daar toe
gepast, waar het gaat om een hoge mate 
van manoeuvreerbaarheid, bijvoorbeeld 
bij veerboten of nauwkeurigheid van posi
tionering, zoals voor pijpenleggers en div- 
ing supportschepen nodig is of ook daar 
waar positionering belangrijk is en geen 
trekankers kunnen worden gebruikt. 
Naast de hoofdaandrijving is er aan boord 
van schepen nog een groot aantal werktui
gen dat men een elektrische motor wordt 
aangedreven. Bovendien is het in veel ge
vallen gewenst de aandrijvingen regelbaar 
te maken. Van de mogelijkheden daartoe 
wordt een overzicht gegeven, waarbij ver
mogens aan de orde komen van enkele 
tientallen kW to t enkele tientallen MW. 
Het overzicht wordt toegespitst op conti
nu variabele aandrijvingen. Toepassingen 
met stapsgewijs regelbare aandrijvingen 
zoals bijvoorbeeld motoren voor meerde
re toerentallen (poolomschakelbare mo-

* Voordracht gehouden op de Maritieme dag 
georganiseerd door HOLEC bv op 4 dec. '85 te 
Rotterdam.

**  Holec Machines en Apparaten B.V.

toren) worden buiten beschouwing 
gelaten.

Typen schepen en werktuigen
De zwaardere elektrische aandrijvingen 
worden hoofdzakelijk aangetroffen aan 
boord van speciale schepen of werktuigen. 
Dat is dan ook het toepassingsgebied waar
op het overzicht van de beschikbare aan
drijfsystemen zal worden toegespitst. Een 
globale indeling van typen schepen en 
werktuigen zou kunnen zijn:
Speciale schepen: daaronder vallen de be
voorradingsschepen, kraanschepen, ber- 
gingsschepen en schepen voor zwaar-la- 
dingtransport. De groep baggerwerktui- 
gen omvat een uitgebreid scala van 
scheepstypen, waarvan de bekendste zijn 
de emmerbaggermolens, de snijkopzui- 
gers en de sleephopperzuigers. In de groep 
Speciale Werktuigen tenslotte kunnen 
boor- en exploitatieplatforms, semi-sub- 
mersibles en pijpenleggers worden onder
gebracht.
Juist aan boord van deze drie groepen van 
schepen en werktuigen zijn toepassings
mogelijkheden te vinden voor elektrische 
regelbare aandrijvingen.
Door de opkomst van de vermogens-elek- 
tronica zijn elektrische regelbare aandrij
vingen zo gewoon geworden, dat zij zullen 
worden toegepast op plaatsen waar to t nu 
toe niet werd gedacht aan regelen. Hiervan 
zijn tal van voorbeelden te vinden bij indus-

triële toepassingen, zoals voor ventilato
ren en pompen. Een zelfde ontwikkeling, 
naar het meer en beter regelbaar maken 
van aandrijvingen, zal zich ook in de mari
tieme wereld voordoen.

Toepassingen van regelbare 
aandrijvingen
In de genoemde groepen van schepen en 
werktuigen komt een aantal specifieke 
aandrijvingen met name in aanmerking om 
regelbaar uitgevoerd te worden. Als be
langrijkste kunnen worden genoemd; de 
kranen en lieren die veelvuldig aan boord 
hun dienst bewijzen en bovendien in een 
grote verscheidenheid voorkomen. Daar
naast wordt een grote groep regelbare 
aandrijvingen gevonden bij pompen, venti
latoren en compressoren. Een andere 
groep van aandrijvingen die regelbaar 
moeten zijn is in de baggerwereld te vinden 
bij bijvoorbeeld de snijkop of de emmer- 
ketting.
Een groep regelbare aandrijvingen die 
steeds meer belangstelling krijgt is te vin
den bij de thrusters ten behoeve van de 
hoofdvoortstuwing of voor het dynamisch 
positioneren. Alle toepassingsgebieden 
van regelbare aandrijvingen stellen eigen 
specifieke eisen, bijvoorbeeld aan de mate 
van regelbaarheid en aan het koppelver- 
loop.
Op hetzelfde schip of werktuig kunnen 
meerdere toepassingen van regelbare aan-

Fig. I.
gevraagd koppel

koppel
T
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typen regelbare aandrijvingen

drijvingen uit de genoemde groepen voor
komen. Een voorbeeld daarvan, wat kan 
dienen om de typen regelbare aandrijvin
gen nader uit te werken, is de snijkop- 
zuiger.

Aan boord van een dergelijke zuiger kan 
een aantal werktuigen zijn uitgevoerd met 
een elektrische regelbare aandrijving. De 
belangrijkste daarvan zijn natuurlijk de snij- 
kop, de zandpomp, de ladderlier en de 
zijlieren.
Eventueel kan aan deze opsomming nog de 
voortstuwingsschroef worden toege
voegd, omdat verplaatsing van de snijkop- 
zuiger plaatsvindt als er niet wordt gebag
gerd en er dus voldoende elektrisch ver
mogen beschikbaar is voor de aandrijving 
van de schroef.
Een nadere analyse van de eisen die de 
werktuigen aan boord van een snijkopzui- 
ger stellen leert, dat er sprake is van twee 
categorieën regelbare aandrijvingen, na
melijk die aandrijvingen waarbij de toepas
sing vraagt om een constant koppel bij 
toenemend toerental en de aandrijvingen 
waarbij de toepassing vraagt om een met 
het toerental kwadratisch toenemend 
koppel.
Deze splitsing in het koppelverloop is van 
belang om de toepasbaarheid van een be
paald type regelbare aandrijvingen te kun
nen beoordelen.

Overzicht regelbare aandrijvingen
In het algemeen kan het door de toepassing 
gevraagde koppel (fïg. I) op een aantal 
manieren elektrisch worden gerealiseerd. 
De elektrische aandrijfsystemen die daar
voor beschikbaar zijn, zijn in het schema 
weergegeven. Het schema in fig. 2 geeft 
een onderverdeling van de typen regelbare

aandrijvingen, van de bekende Ward-Leo- 
nardregeling van gelijkstroommotoren to t 
aan de moderne frequentieregeling bij 
draaistroommotoren.

2. AANDRIJVINGEN MET  
’C O N S TA N T KOPPEL’

Algemeen
Werktuigen als kranen, lieren en snijkop- 
pen vragen een koppel dat constant blijft bij 
toenemend toerental.
Voor alle duidelijkheid, omdat verschillen
de vakgebieden elkaar in het maritiem be
drijf ontmoeten, het koppel in deze figuur 
is uitgezet langs de verticale as, het toeren
tal langs de horizontale.
Toepassingen van aandrijvingen met con
stant koppel vragen in vele gevallen om een 
hoog lostrekkoppel van bijvoorbeeld 150 
procent. Daarnaast is in bijna alle gevallen 
een vierkwadrantenbedrijf noodzakelijk. 
Er moet in twee richtingen zowel kunnen 
worden versneld als geremd. In het alge
meen kan men stellen dat dit soort toepas

singen om zeer nauwkeurige regelingen 
vraagt. Daardoor is de keuze van het type 
elektrische aandrijvingen dat hiervoor ge
schikt is, beperkt.
Voor nauwkeurige aandrijvingen met con
stant koppel komen in principe de aandrij
vingen met gelijkstroommotoren en de 
draaistroomaandrijvingen met frequentie
regeling in aanmerking.

Regelbare aandrijvingen 
m et gelijkstroommotoren
Ward-Leonardaandrijving 
Allereerst komt het vanouds bekende 
Ward-Leonardaandrijfsysteem (fig. 3) in 
aanmerking.
Dit type klassieke regelbare aandrijving 
heeft inmiddels zijn sporen verdiend. Er 
zijn verschillende uitvoeringsvormen van 
het systeem, zoals de Ward-Leonardrege- 
ling volgens het Kramerprincipe, dat wil 
zeggen met een ’ingebouwde’ stroombe- 
grenzing. Ook is het constantstroomsys- 
teem, waarbij alle generatoren en moto
ren naar behoefte in een seriekring wor-
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den bij- of afgeschakeld, een variant op dit 
bekende klassieke thema.

Gelijkstroomaandrijving m et 
thyristorankervoeding 
Bij dit al meer geavanceerde systeem heeft 
de vermogenselektronica in de vorm van 
thyristoren haar intrede gedaan. Een ge- 
lijkstroommotor wordt uit een gestuurde 
gelijkrichter gevoed (fig. 4). Als statisch 
alternatief van het Ward-Leonardsysteem 
heeft de gelijkstroomaandrijving met thy
ristorankervoeding langzamerhand de re
putatie gekregen te behoren to t de klassie
ke systemen met een uitgebreid toepas
singsgebied.
Nog steeds echter wordt de gelijkstroom- 
motor gebruikt, die meestal speciaal of in 
zeer kleine serie wordt gebouwd en die 
naast de specifieke voordelen ook bekend 
is vanwege het onderhoud aan de borstels.

Aandrijvingen met frequentiegeregelde 
draaistroommotoren
Juist om de nadelen van de gelijkstroom- 
motor in het aandrijfsysteem te ondervan
gen is gezocht naar toepassingsmogelijk
heden voor de draaistroommotor. Rege
ling van deze motor komt to t stand door 
de frequentie van de voedingsspanning (fig. 
5) regelbaar te maken. Hoewel dat op 
verschillende manieren verwezenlijkt kan 
worden, heeft de statische methode, waar
bij dus vermogenselektronica wordt toe
gepast, de overhand gekregen.

Na gelijkrichting wordt de boordnetspan- 
ning via een tussenkring toegevoerd aan 
een inverter. De inverter (fig. 6) zorgt dan 
voor een drie-fasespanning van de juiste 
grootte die bovendien in frequentie regel
baar is. De tussenkring kan bestaan uit een 
constant-stroomcircuit of een constant- 
spanningscircuit. In verband met de betere 
regeleigenschappen en minder terugwer
king op het voedende net heeft het con- 
stant-spanningscircuit veelal de voorkeur.

Hoewel beide typen aanvankelijk een pa
rallelle ontwikkeling doormaakten, heeft 
de spanningsbronomzetter het wereld
wijd gewonnen.

Asynchrone motor (kooiankermotor) 
met frequentieregeling 
De doorbraak op het gebied van de regel
bare aandrijvingen kwam door de moge
lijkheden die de Puls Breedte Modulatie 
(fig. 7) biedt voor asynchrone motoren.

Het grote voordeel van dit principe is dat 
de relatief eenvoudige kortsluitankermo- 
to r met zijn bekende geringe onderhoud 
kan worden gebruikt.
De frequentieregelingen volgens het prin
cipe van pulsbreedtemodulatie zijn in op
mars. Dat werd mogelijk gemaakt door het 
invoeren van microprocessortechnieken 
waar voorheen gebruik gemaakt werd van 
analoge besturingselektronica en door het 
beschikbaar komen van een nieuw type 
thyristor. Een ’gewone’ thyristor kan een 
stroom alleen inschakelen. Voor het uit
schakelen van een gelijkstroom door de 
thyristor is een hulpcircuit nodig; het com- 
mutatie circuit, waarmee de stroom naar 
nul gedwongen wordt waardoor de thyris
to r dooft. Deze methode staat bekend als 
geforceerde communicatie.
Het nieuwe type thyristoren, de zoge
naamde Gate Turn Off-thyristoren of 
kortweg GTO’s, kunnen een hoge stroom 
in- en uitschakelen. Voor het schakelen van 
vermogens to t 50 kW zijn al geruime tijd 
GTO’s op de markt. Binnenkort zullen 
GTO's voor zeer grote vermogen be
schikbaar zijn. Zo heeft Holec in het labora
torium een naar verhouding kleine GTO 
getest, die binnen microseconden in staat is 
1800 ampère af te schakelen bij 4500 Volt. 
Een dergelijk modern aandrijfsysteem met 
pulsbreedte gemoduleerde frequentiere
geling bestaat in hoofdonderdelen uit een
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normale kortsluitankermotor, de met 
GTO’s uitgevoerde vermogenselektroni
ca en de besturingselektronica, met daarin 
de microprocessoren die nodig zijn om via 
pulsen de verschillende thyristoren op het 
goede moment te ontsteken en te doven. 
Bovendien zijn in de besturingselektronica 
verschillende beveiligingsfuncties opge
nomen.
Het resultaat van een dergelijk aandrijfsys
teem is weergegeven in de koppeltoeren- 
kromme (fig. 8), die het karakteristieke 
beeld laat zien van een asynchrone kort
sluitankermotor. De regeling bewerkstel
ligt dat de kromme langs de as verschuift, 
waardoor bij verschillende toerentallen 
hetzelfde koppel kan worden uitgeoefend.

Synchrone motor met frequentieregeling 
De synchrone motor wekt een eigen span
ning op waarmee de cyclische commutatie 
van stromen in de inverter plaatsvindt. 
Daarom wordt de frequentieregeling van 
dit aandrijfsysteem met een synchrone 
motor ook wel de machine-gecommu- 
teerde inverter genoemd, afgekort met 
MCI. De inverter kan met klassieke thyris
toren worden uitgerust zonder de circuits 
voor gedwongen commutatie. Werd dit 
principe to t voor kort in het vermogens- 
gebied van I MW to t 4 MW nog volop 
toegepast, verwacht mag worden dat ook 
voor deze vermogens met de komst van 
GTO’s de voorkeur zal uitgaan naar aan
drijfsystemen met asynchrone motoren 
volgens het principe van pulsbreedtemo
dulatie. De prijs-prestatieverhouding 
speelt in deze overweging een belangrijke 
rol. Boven 4 to t 5 MW zal de machine- 
gecommuteerde inverter zeker worden 
toegepast.

Ontwikkelingen en mogelijkheden voor 
aandrijvingen met 'constant koppel'
Als algemene ontwikkeling kan worden 
vastgesteld dat voor aandrijvingen die een 
constant koppel (fig. 9) vragen en waar 
snelheid en nauwkeurigheid van de rege
ling van groot belang zijn, de klassieke 
gelijkstroomaandrijvingen zullen worden 
vervangen door aandrijvingen met asyn
chrone machines. D it als gevolg van de 
toepassing van microprocessoren en de 
nieuwe mogelijkheden die de vermogens
elektronica en in het bijzonder de GTO’s 
bieden.
Samengevat bieden de aandrijfsystemen 
met pulsbreedtemodulatie de volgende 
voordelen:
-  het regelen geschiedt uiterst nauwkeu

rig en snel;
-  de regeling is door het gebruik van mi

croprocessoren eenvoudig te koppelen 
aan automatiseringssystemen:

-  meerdere motoren kunnen parallel ge
dreven worden;

-  teruglevering van energie kan plaatsvin
den bij afremmen;

-  het systeem vergt slechts een gering
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onderhoud in vergelijking met klassieke 
regelingen waarbij geen kortsluitanker- 
motoren kunnen worden gebruikt;

— de regeling heeft een grote betrouw
baarheid, die al jaren wordt aangetoond 
bij tractietoepassingen;

-  een gunstige prijs-prestatieverhouding, 
zoals in de industriële sector nog dage
lijks wordt aangetoond.

3. AANDRIJVINGEN VO O R  
KW ADRATISCH TO ENEM END  
KOPPEL

Algemeen
De karakteristiek van het met het toeren
tal kwadratisch toenemend koppel is van 
toepassing op bekende werktuigen als 
pompen, ventilatoren en compressoren. 
Een werktuig dat steeds meer toepassing 
vindt en ook een ’kwadratisch koppel’ 
vergt is de thruster (fig. 10). Thrusters 
kunnen zowel voor de voortstuwing als 
voor positionering worden gebruikt.

Thrusters
Holec is in samenwerking met Schottel en 
Lips bezig met een studie voor de stichting 
Coördinatie Maritiem Onderzoek (CMO) 
naar de verschillende mogelijke typen 
thrusters en de daarbij behorende elektri
sche aandrijvingen. Speciaal wordt aan
dacht besteed aan het rendement van een 
aantal verschillende propelleraandrijfcom- 
binaties. In het onderzoek wordt aandacht 
gegeven aan azimuth-propellers en boeg
schroeven of tunnel-thrusters. Beide ty
pen zijn onderverdeeld in thrusters met 
verstelbare spoed en constant toerental, 
de controlable pitch propellers en thrus
ters met vaste spoed en een geregeld toe
rental, de fixed pitch propellers.
Een van de voorlopige uitkomsten van het 
onderzoek is dat de thruster met een elek
trische regelbare aandrijving een hoger 
rendement heeft dan de aandrijving met 
constant toerental of het hydraulisch gere
gelde systeem. Daarnaast volgt uit het on
derzoek een voorkeur voor het gebruik 
van draaistroommachines boven gelijk
stroommachines in verband met het gerin
gere onderhoud van de draaistroom- 
motor.

Overzicht regelbare 
aandrijvingen (vervolg)
Bij aandrijvingen met een kwadratisch toe
nemend koppel is in vergelijking met aan
drijvingen voor een constant koppel de 
gevraagde nauwkeurigheid van de regeling 
minder groot. Ook zijn een verhoogd los- 
trekkoppel of vierkwadrantenbedrijf uit
zonderingen.
Naast de gelijkstroomaandrijfsystemen en 
de draaistroommotoren met frequentie- 
regeling komen nu, in verband met de 
verlaagde nauwkeurigheidseis, ook de op 
slip geregelde draaistroommotoren in aan
merking.

Fig. 9.
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De systemen die zich daartoe lenen zijn de 
kortsluitankermotor (fig. 11) en de slipring- 
ankermotor met slipregeling door fase- 
aansnijding (fig. 12). Deze laatste regeling is 
door de verliezen in de schakelweerstan- 
den minder geschikt voor continubedrijf. 
Vroeger werd dit type regeling wel toege
past voor boegschroeven. Als derde type 
slipregeling is de ondersynchrone cascade- 
schakeling (fig. 13) bekend. Dit type rege
ling kan to t hoge vermogens worden toe
gepast, maar is alleen geschikt voor een- 
kwadrantbedrijf.

Een nadeel van de slipregeling is, dat de in 
de slip gespendeerde energie verloren 
gaat. Daarom verdringen ook bij de aan
drijvingen voor kwadratisch toenemend 
koppel de frequentiegeregelde aandrijvin
gen met draaistroommotoren de andere 
typen.
Aandrijvingen die een constant toene
mend koppel vergen worden gebouwd to t 
ongeveer 4 MW. Een grens die samenvalt 
met de grens van die van het inverterver- 
mogen dat nu gebouwd kan worden vol
gens het polsbreedtemodulatieprincipe 
uitgevoerd met GTO’s. Voor grote pom
pen en ventilatoren worden nog grotere 
vermogens gevraagd. In dat gebied wor
den synchrone aandrijvingen, de machine- 
gecommuteerde inverters, toegepast, 
eventueel met hoogspanningsmotoren. Bij 
nog grotere vermogens is een experimen
tele Russische ijsbreker als voorbeeld aan 
te halen, die met een cycloconverter van 
30 MW is uitgerust. Maar of dat experi
ment een trend zal worden, valt nog te 
bezien.

4. S A M EN VA TTIN G  
EN CONCLUSIES
Over het gehele gebied van de regelbare 
aandrijvingen to t ongeveer 4 MW, zal een 
versnelde invoering van draaistroomaan- 
drijvingen met korstluitankermotoren 
plaatsvinden, dank zij de microprocessor- 
techniek en het op de markt komen van 
GTO-thyristoren. Want de voordelen van 
dit type aandrijvingen zijn duidelijk.
Voor vermogens boven 4 MW is de syn
chrone aandrijving op dit moment meestal 
de beste oplossing, omdat GTO’s in die 
vermogens nog niet beschikbaar zijn.

5. DE TOEKOM ST
Wat kan in de toekomst verwacht worden 
op het gebied van de vermogens
elektronica en de ontwikkeling van ma
chines?
Wat de vermogenselektronica betreft is 
de algemene verwachting dat de trend naar 
de nog hogere vermogens voor GTO's zal 
doorzetten. De vraag naar aandrijvingen 
van een dergelijk groot vermogen is echter 
erg groot, daarom zal deze ontwikkeling 
zich niet snel voltrekken. Wel zullen er nog 
snellere en meer intelligente regelingen 
komen.
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Daarnaast zullen andere koelmethoden 
van de vermogenselektronica zoals freon- 
koeling, een grotere toepassing vinden. 
Bij machines vindt er naast een ontwikke
ling van langzaamlopers juist een ontwik
keling naar hoogtoerige permanent-mag- 
neetmotoren plaats. De doorbraak naar 
een geheel ander type machine zal plaats
vinden bij de invoering van supergeleiden
de machines, die gebruik maken van zeer 
sterke magneetvelden (STesla). D it laatste 
mag misschien erg futuristisch klinken, 
toch is er vandaag de dag al het een en ander 
gaande.
In Japan wordt gewerkt aan een schip zon
der voortstuwingsschroef (fig. 14) waarbij 
door zeer sterke magneetvelden een elek
tromagnetische scheepsaandrijving wordt 
bereikt.
In een sterk magnetisch veld wordt door 
het zeewater een stroom gevoerd, waar
door het water ten gevolge van de Lorenz- 
kracht gaat bewegen (fig. 15). De Japan
ners doen al een paar jaar proeven met een 
scheepsmodel van vijf meter lang. Een aan
tal basisproblemen is blijkbaar onder de 
knie, want ongeveer een maand geleden 
ontving Holec via de Nederlandse weten
schappelijke attaché in Tokio het bericht

dat ongeveer 30 miljoen gulden beschik
baar is gesteld om een prototype van een 
schip met dit type aandrijving te bouwen. 
Het is heel goed mogelijk dat dit soort 
nieuwe technieken sneller toepasbaar is 
dan menigeen nu denkt.

Kortom, het vakgebied van regelbare aan
drijvingen voor maritieme toepassingen is 
een levend vak, dat dank zij de vermogens
elektronica volop in beweging is.

RESEARCH PROJECT 
ON DIESEL ENGINE DESIGN 
AND OPERATION ON 
VARIABLE QUALITY FUELS

The £ I million second phase of a major 
marine fuel research programme initiated 
by Lloyd’s Register is now under way, with 
the active participation of some 20 major 
European companies and funding from the 
EEC Commission. The project, which is 
designed to make a major practical con
tribution to the reliability and efficiency of 
shipboard machinery, will take two years 
to complete.
The Commission is providing some 25 per 
cent of the project costs. The remainder of 
the funding will be contributed by LR and 
the industrial participants, which include 
shipowners, engine manufacturers, oil 
companies and fuel treatment equipment 
manufacturers from the UK, Denmark, 
France, West Germany, Greece, Holland, 
Finland and Sweden. Support for the pro
ject has also been received from the UK 
Science and Engineering Research Council. 
The main reason for this research is the 
variable quality of residual fuel oils available

for bunkering. Based on refinery cracking 
processes, these fuels are commercially 
available blends made from primary and 
secondary processed stocks to  no rigorous 
specification. Consequently, marine en
gines must adapt to the variable quality of 
these fuels.
Phase one, which has already been com
pleted, was mainly concerned with the 
characterisation of residual fuels. The 
second phase has tw o main objectives. The 
first is to develop an integrated diesel 
engine simulation capability for predicting 
engine performance with variable quality 
fuels. This comprehensive Diesel Engine 
Fuel Oil Simulator is being constructed by 
LR using expert systems, simulation mod
els and optimisation techniques.
Results from phase one of the programme 
have already indicated that considerable 
savings in fuel consumption can be made by 
optimising combustion. Accordingly, the 
second objective is to use the engine simu

lator to design a new Fuel Management 
System (FMS). This will automatically con
trol such engine operating variables as in
jection flow rate and timing, charge air 
temperature, turbocharger characteris
tics, and so on, to  optimise performance 
and reliability in relation to specific fuel 
classes.
The work will also produce a predictive 
capability for the assessment of variable 
quality fuels and will indicate procedures 
necessary to improve safety. The FMS will 
optimise performance within a set of re
liability constraints.
As part of the overall programme, some 30 
test fuels will be specially blended by the 
participating oil companies: BP, Elf, Mobil, 
Shell and Total. These fuel blends will be 
tested at the University of Newcastle upon 
Tyne to investigate ignition and combus
tion.
Compatible testing will be undertaken on a 
wide range of production engines by the
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Project Participants
1. M A N  & B & W  A/S, D enm ark
2. Institut Français du P étro le , France
3. Société d'Etudes de Machines Thermiques (SEM T), France
4. To tal Com pagnie Française des Pétroles, France
5. E lf France
6. Boll &  K irch Filterbau G m bH , W est G erm any
7. W estfalia Separator A G , W est G erm any
8. A thens Technical University, D ep artm e n t o f  Fuels and Lubricants, G reece
9. A thens Technical University, D e p artm e n t o f  N aval A rch itectu re , G reece

10. Union o f  G reek  Shipowners, G reece
11. Koninklijke/Shell Laboratorium , H olland
12. U niversity o f  Bath U K
13. M arine Design Consultants, U K
14. British P etro leum  C om pany pic (BP), U K
15. Im perial C ollege o f  Science and Technology, U K
16. M obil O il C om pany Ltd, U K
17. N ationa l Physical Laboratory, U K
18. U niversity o f  N ew castle  upon Tyne, U K
19. Ricardo Consulting Engineers pic, U K
20. Ruston D iesel Ltd, U K
21. Shell In ternational P etro leum  C o  Ltd, U K
22. Southam pton Institute  o f  H igh Education, U K
23. Vokes Ltd, U K
24. W ärtsilä Diesel, Finland
25. A lfa Laval M arine &  P o w e r Engineering A B , Sweden

engine manufacturers: MAN-B&W, Rus
ton, SEMT Pielstick and Wàrtsila. Further 
tests will be carried out on the Atlas single 
cylinder research engine at Ricardo Con
sulting Engineers. These tests will be aimed 
primarily at defining the degree of gain in 
fuel economy as well as establishing possi
ble reductions in the detrimental effects of 
residual fuel combustion by increasing 
operating parameters beyond the present 
limits.
The effect of lubricants on deposit forma
tion attributed to specific grades of re
sidual fuel oil and the aspects related to 
lubricating oil contamination or degrada
tion will be investigated at the Institut 
Français du Pétrole.
The effect of fuel combustion on wear 
rates, and to a certain extent on combus
tion and corrosion, is related to  the degree 
of fuel treatment. Using fuel treatment 
equipment provided by manufacturers 
Alfa-Laval, Boll & Kirch, Vokes and West
falia, Newcastle University will test diffe
rent treatment configurations with an 
appropriate matrix of test fuels.
Other participating members in the con
sortium include shipping companies, the 
Onassis Foundation, Marine Design Con
sultants Ltd, Surface Analysis Technology 
PLC and the National Physical Laboratory. 
The results from all the experimental work 
will be incorporated in the development of 
the central Diesel Engine Fuel Oil Simula
tor at Lloyd’s Register. Complementary 
work in the engine simulation code will be 
undertaken at Athens Technical University 
for long stroke slow speed diesels. Further, 
a mathematical model of the injection sys
tem and the spray interaction with the

combustion representation will be de
veloped by Southampton Institute of High
er Education. Control aspects related to 
variable engine settings (i.e. variable 
geometry turbocharger setting, injection 
timing and charge air temperature) will be 
developed at Bath University.
In parallel to the analytical work, develop
ment testing will be undertaken to  estab
lish the feasibility and limitations in the 
application of engine control systems. Two 
main sub-systems will be investigated: a 
control system based on injection

(Newcastle University), and one based on 
turbocharging (Bath University). In both 
investigations the optimisation control 
systems will be validated by testing a mini
mum of four fuels.
A typical application of the final Fuel Man
agement System and simulation model 
would be in an advanced engine monitoring 
system. Such a system would require de
tailed information on variable quality fuels 
and their effects to enable performance 
monitoring and optimisation to be in
corporated.

Diesel Engine Design and O p eration  for V ariable  Q u a lity  Fuels Phase II
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IS THE STAINLESS-STEEL BOAT 
IN REACH>
by Gordon Irons*

A boatbuilding method developed by a Swedish inventor reduces the materials content o f the hull to an extent that makes it feasible to 
realise an old dream, and use stainless steel. But even with ordinary steel, the method appears to offer considerable advantages-as well as 
making us question one or two preconceived ideas.

Corrugated plate is familiar enough in ship
building, being much used for bulkheads in 
order to reduce or eliminate the need for 
other stiffening. Swedish inventor Borje 
Ekman has applied the principle to hull 
building, and in a novel way. The result 
could be described as a diagonally clinker- 
plated steel hull.
The project is named Pondus, after the 
prototype vessel. Now the first produc
tion boat, the Scania-engined minitrawler 
Tarnskar’ is fishing regularly off Sweden’s 
West Coast and showing excellent results. 
The hull is built of standard 30 cm-wide ’L’ 
sections arranged with an aft rake from 
deck to keel. Viewed in plan, the shell is 
thus saw-toothed, with the flanges of the L 
sections facing aft. A t the bottom, the

*  Consultant to  Saab-Scania, Sweden

flanges are tapered-off to  permit a simple 
welded junction with the keel plates. The 
hull is essentially frameless; alternatively, 
the flanges of the L sections may be re
garded as frames.
The unique method of construction, which 
is patented, has been developed initially for 
steel workboats up to 20 m length, but is of 
course applicable to other vessel types and 
larger hulls. But since existing rules do not 
envisage hulls of this construction, each 
project would at present be subject to 
special approval by the authorities con
cerned.

Advantages
Compared with a conventional steel boat, 
the Pontus method of construction offers:
1. Simpler fabrication of hulls with double 

curvature
2. Inherent resistance to torsional stress

es and buckling forces without the need 
of frames or stringers

3. Simpler steel preparation: easily-hand
led strips with the same scantlings, 
ordered ex-mill in only a few different 
lengths, are used throughout

4. Less wastage of material
5. Much reduced total steel content in hull
6. Greater payload for a given draught.

The method involves more welding than a 
conventional hull. Experience to date sug
gests, however, that this extra cost is not 
high in comparison with the saving in mate
rial costs.
Karlstadsverken, which built the 
’Tarnskar’ with support from the Swedish 
Council for Technical Development (STU) 
encountered no difficulties in construc
tion. The L section strips were roughly 
formed prior to assembly over a skeleton
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form, where they were clamped in final 
position and welded with conventional 
equipment. The shell was then turned for 
the installation of bulkheads, deck and bul
warks. The machinery, aluminium super
structure, stern gallows, winches, etc. 
were also completed before launching. 
This was by crane, with only three attach
ment points (on the gallows and at the 
stem).

Performance
The 17.5 grt ’Tarnskar’ has a length o.a. of 
12.01 m and b.p. of 9.56 m. Her maximum 
beam is 3.99 m and moulded depth 2.55 m. 
The designed draught is 1.80 m. Her tanks 
hold 2m of fuel and 800 litres of fresh 
water and hydraulic fluid, resp.
The engine is a Scania diesel type DSI II 
developing 326 hp at 1800 rev/min and 
turning a 1050 mm dia 4-bladed Alco prop
eller through a ZF 120 reduction gear. 
Skipper and owner report that the vessel 
has excellent seakeeping qualities and is a 
formidable puller: equalling or exceeding 
the performance of larger boats with 
greater installed power.
Besides the excellent torque characteris
tics of the engine, the owners attribute the 
good trawling performance of the boat to 
the extremely favourable underwater run 
to the big propeller. Had conventional 
construction methods been employed, 
they believe, it would have been difficult to 
achieve economically a both sea-kindly and 
efficient hull with such a big screw fitted. 
They also believe that the saw-tooth hull 
surface contributes to roll damping, while 
the smooth bilge curvature avoids the 
drastic buoyancy alterations and slamming 
in a seaway associated with hard-chine hulls 
(which is the form usually resorted to in 
steel boats of this size, for the sake of 
economy in construction).

Hull resistance
An increase in resistance might reasonably 
be suspected with a hull of this type. Unfor
tunately, no full-scale data has yet been 
obtained. Model tank tests by SSPA Mari
time Research & Consulting in Gothen
burg suggest an increase of approx. 8% in 
required propeller effect at 9 knots reduc
ing to approx. 6% at 10.5 knots. However 
the inventor questions the validity of scal
ing from model to  full-size since he is 
convinced from his own observations that:
a. the potential disturbance due to the 

shell plating flanges is contained within 
the boundary layer,

b. air is drawn down the flanges and lubri
cates the hull.

The lubrication theory is intriguing and 
plans are afoot at SSPA to test it with in- 
situ instrumentation on the 'Tarnskar’. 
Meanwhile, Ekman has suggested that, 'Z ' 
sections could be used for the shell plating 
with flanges overlapped to  form small

ducts. If air under low pressure were intro
duced into these ducts and allowed to 
escape through drilled holes in the trailing 
edge, the lubrication effect would be en
hanced.
Even if the present hull does prove to  have 
higher resistance, the increase is, however, 
clearly small in comparison with the reduc
tion in required power attributable to re
duced hull weight, resulting from the 
method of construction. This is estimated 
to be as much as 10% at 10 knots.

Stainless steel
One striking advantage of the Pondus 
method of construction is the ease of 
cleaning and maintenance due to the ab
sence of frames and stringers. Maintenance 
would be radically further simplified by the 
use of stainless steel. The reduction in steel 
usage secured by the Pondus method 
would seem to make this feasible.

PETROJARL I

's Werelds eerste drijvende olieproduktie- 
en testinstallatie Petrojarl I is in produktie

genomen op het Noorse plat door Norsk 
Hydro.
Deze olieproduktie- en testinstallatie is 
gebouwd bij NKK Shipyard Yokohama, 
Japan op de Tsurumi werf en recentelijk in 
juli 1986 nader aangepast en gecomple
teerd op de werf van Blohm +  Voss in 
Hamburg.
De aanpassing van de scheepsromp was 
tweeledig t.w. uitvoerige versterking van 
de scheepsromp en een volledige aanpas
sing van de bulbsteven om de stabiliteitska- 
rakteristieken t.b.v. de geplande offshore 
lokatie te verbeteren.
De voor DM 2,2 miljoen omgebouwde 
Petrojarl I werd op 31 juli 1986 opgeleverd

en vertrok op diezelfde datum naar Noor
se wateren om per I september 1986 met 
het geplande 18 maandse produktie test
programma aan te vangen voor de Noorse 
oliemaatschappij Norsk Hydro op het 
Oseberg olieveld.
Een bijkomstigheid is nog dat ten gevolge 
van de te late oplevering door de werf en 
de lage olieprijzen Norsk Hydro de onder- 
handelingen heeft gestart om een lagere 
charter dagprijs te verwerven.

Ing. C. Dam.

The L sections o f which the ’Tarnskar's’ hull is built give a characteristic joggled 
appearance.
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NIEUWSBERICHTEN

Tewaterlatingen

’Alioth’
Op 13 december j.l. werd bij Veroime 
Scheepswerf Heusden het m.s. 'ALIOTH’ 
te water gelaten.
Dit betreft een containerschip in aanbouw 
onder werfnummer 1001 voor rekening 
van de rederij Netcon B.V. te Rotterdam, 
het is een zusterschip van m.s. ’ALARNI’, 
bouwnummer 1000, onlangs afgeleverd 
door dezelfde werf.
Het schip heeft de volgende hoofdafme
tingen:
Lengte over alles 139,80 m
Lengte tussen de loodlijnen 130,734 m
Breedte volgens de mal 21,50 m
Holte volgens de mal 10,90 m

Voor de voortstuwing zal een Stork 
Werkspoor motor van het type 9TM410 
'D' worden geinstalleerd welke een Lips 
verstelbare schroef aandrijft en een ver
mogen heeft van 5580 kW.
Het schip wordt voorzien van een boeg
schroef.
De opbouw met commandobrug wordt op 
het voorschip geplaatst. De containers 
worden in de ruimen in 4 tiers geplaatst, op 
de luiken 3 tiers hoog en op het vrije 
achterdek 4 tiers.
In totaal kunnen 772 TEU’s worden ver
voerd.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Lloyd’s Register of Shipping voor de 
klasse 4" 100 Al Container Ship Hh LMC, 
UMS.

activities. Papers on ways of cutting costs 
and producing cheaper oil and gas are espe
cially sought.
The call-for-papers document lists seven 
headings; drilling operations; production 
operations; innovative technology; practi
cal reservoir management; inspection and 
maintenance; the twilight years of plat
forms; and safety and environment. The list 
is not exclusive.

Copies of the document can be obtained 
from Spearhead Exhibitions Ltd, Rowe 
House, 55-59 Fife Road, Kingston-upon- 
Thames, SURREY, England KTI I TA. Te
lephone; +44 I 549 5831, Telex: 928042. 
The deadline for 200-300 word extracts is 
19 January 1987. Authors will receive noti
fication of paper acceptance or otherwise 
by 16 February and the full manuscript will 
be required by 15 May.

(LPS)

Agenda

Call for Offshore conference papers
A call is being made for papers for presen
tation at the Society of Petroleum Engi
neers Offshore Europe 87 conference, 
linked to  the biennial Offshore Europe 
exhibition taking place in Aberdeen from 8 
- I I September 1987.
The conference will focus on operations 
associated with the development and pro
duction of offshore hydrocarbon resour
ces, with particular emphasis on North Sea

Offshore

Gasovereenkomst voorwaardelijk
goedgekeurd
door Frankrijk
De Franse regering heeft de overeen
komst betreffende het kopen van Noors 
gas goedgekeurd, weliswaar met een ge
wijzigde hoeveelheid, n.L 3/4 van de oor
spronkelijke Troll-overeenkomst. Het 
antwoord aan de Noorse overheid komt in 
grote trekken hierop neer.
Frankrijk wil 6 miljard m3 kopen te verde
len over een periode van 30 jaar vanaf het 
begin van de jaren 90. Volgens de oor
spronkelijke afspraak zou Frankrijk jaarlijks 
8 miljard m3 afnemen. De Franse regering 
heeft voorwaarden gesteld voor de over
blijvende 2 miljard m3 van de oorspronke
lijke afspraak. De Noorse overheid zal 
hierover met de oliemaatschappijen on
derhandelen.

Het antwoord van Frankrijk zal naar alle 
waarschijnlijkheid leiden to t een volledige 
uitbouw van zowel het Trol I- als het Sleip- 
nerveld en het aanleggen van een nieuwe 
pijpleiding naar Zeebrugge in België. Het 
Sleipnerveld is het gasveld waar de Britten 
na veel discussies neen tegen hebben ge
zegd. De investeringen die hiervoor nodig 
zijn werden, toen in mei/juni 1986 de oor

spronkelijke afspraak gemaakt werd, ge
schat op 54 miljard NOK.

(Noriform)

Statoil wil gigantische gasberging 
opzetten
Statoil is van plan om zeer grote hoeveel
heden Noors aardgas in West-Europa op 
te gaan slaan. Momenteel worden mogelij- 
ke locaties, zoals buiten gebruik gestelde 
zoutmijnen en bestaande gasvelden, in 
West-Europa nader bekeken. De maxima
le hoeveelheid die zal worden opgeslagen 
bedraagt bijna één miljard m3, met een 
waarde van vele miljoenen dollars. Het 
opzetten van deze gasberging is een onder
deel van het deze zomer getekende con
tract betreffende de Troll- en Sleipner- 
velden. Statoil heeft de afnemers toege
zegd dat de opslagfaciliteiten beschikbaar 
zouden zijn, ruim voor het tijdstip dat de 
aflevering in het begin van de jaren negen
tig van start zal gaan. Statoil heeft erin 
toegestemd om een zodanige gasberging 
te creëren, dat twee weken ongehinderde 
levering van aardgas is gegarandeerd. De 
kopers eisen een dergelijke capaciteit als 
buffer voor het opvangen van onverwach
te storingen in de toevoer.
Mogelijkheden voor opslag zijn er in alle 
landen die aardgas zullen gaan betrekken 
uit de velden Troll en Sleipner. Statoil 
bekijkt locaties in West-Duitsland, Frank
rijk, België en Nederland. Een aantrekkelij
ke mogelijkheid vormt het grote veld in 
Groningen, dat naar verwachting rond de 
eeuwwisseling zal zijn uitgeput. Technisch 
gezien kan het aardgas vrij eenvoudig via 
een pijpleiding worden aangevoerd en ver
volgens in het reservoir worden gepompt. 
Wie de kosten voor de opslag zal dragen 
staat nog niet vast, maar het is niet uitgeslo
ten dat de Noorse leveranciers die reke
ning zullen moeten gaan betalen.

Gas fields that will ’shave the peak'
The Sean gas field in the North Sea, which 
was inaugurated in October 1986 by Bri
tain’s Secretary of State for Energy, is 
distinctive in three ways.
Firstly, unlike other gas fields in the Uk 
sector o f the North Sea, Sean -  which is 
actually two fields, Sean South and Sean 
North -  will produce only at periods of 
peak demand. The British Gas Corpora
tion, the distribution concern, will be able 
to call on it for supplies in varying quantities 
up to  a maximum daily rate of 17 million 
cubic metres, which is seven per cent of 
Britain’s average winter demand. 
Secondly, the fields are the first privately 
developed 'peak shaver’ project in UK 
waters. The only similar project in the area 
is the corporation’s Morecambe field in the 
Irish Sea.
Finally, the Sean fields are the largest de
velopment undertaken by Shell UK Ex
ploration and Production (Shell Uk Ex- 
pro), a major provider of Britain’s gas, in
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the southern gas basin of the North Sea for 
15 years.
The fields will incur first-phase develop
ment costs of £360 million. Lying in 30 
metres of water some 100 kilometres off 
England’s east coast, they are expected to 
produce a total of 12 billion cubic metres of 
gas.
Sean North was the first to  be found in 
1969. Sean South was discovered later the 
same year.
Focal point of the fields is Sean South, 
which has an accommodation and proces
sing platform linked to a wellhead plat
form. Sean North has an unmanned well
head platform, from which its gas will go to 
Sean South for processing. Gas from the 
fields will be taken through a new pipeline 
107 kilometres long and 762 millimetres in 
diameter to the Shell/Esso processing plant 
at Bacton on the coast.
Sean South’s wellhead platform weighs 
4,460 tonnes, including piles, and is 57 
metres high. Five wells have been drilled 
from it.
The field’s process and accommodation 
platform weighs 8,770 tonnes and has de
hydration facilities for 17 million cubic 
metres of gas a day. This platform is 77 
metres high. Piles were sunk through the 
eight legs of its jacket (its lower part) to  a 
depth of 58 metres into the sea bed. 
Sean South will have a production crew of 
24 -  a total that will drop during the 
summer when production is shut down. 
The Sean North wellhead platform weighs 
4,470 tonnes and is 62 metres high. Five 
wells have also been drilled from this plat
form, which has a small emergency 
accommodation module to take four men. 
Gas is taken from Sean North to Sean 
South by a 4.7 kilometres-long and 507 
millimetres-diameter pipeline. Sean gas 
contains water and carbon dioxide -  a 
corrosive combination -  and so the pipe
line had to be made of stainless steel. 
Laying of the trunk line from coast to fields 
took ten weeks. The line had to avoid an 
undersea telephone cable and thread its 
way past other gas lines close to the shore. 
W ork also entailed dredging sandbanks in 
shallow areas. More than 50 vessels were 
used to lay the trunk and inter-field lines. 
Gas and associated condensate (hydrocar
bons which are gaseous in the undersea 
reservoir and liquefy on reaching the sur
face) are dealt w ith by gas chilling and 
condensate separation plant at Bacton. 
Half the plant already existed and con
struction of the other half has just been 
completed after 30 months’ work, almost 
all of which was carried out while the rest 
of the plant was operational.
The Sean fields are a joint venture by four 
hydrocarbons companies -  Shell, Esso, 
Britoil and Union Texas. The technical 
director of Shell UK Expo, which has play
ed a pioneering role in developing the 
southern North Sea gas areas, said: ’The

Sean fields are our latest contribution to 
ensuring that gas from the area will con
tinue to service the community well into 
the 21st century.
We have a very active exploration and 
appraisal programme in the area and we 
hope that our concentration on achieving 
cost-effective projects will enable us to 
invest there on a large scale in the future’, 
joint ventures by the Shell and Esso com
panies provide about a third of Britain’s gas 
from fields in the southern and central 
North Sea and northeast of the Shetland 
Isles.

(LPS)

High priority for Shell/Esso R and D
Shell/Esso, the biggest operators in the 
North Sea, are to  give a high priority to 
maintaining their £33 million research and 
development programme despite the fall 
in oil prices.
Giving this assurance at the recent 
Offshore and Maritime Technology Trans
fer Conference held in London, Mr Brian 
Lavers, Shell’s technical director, said that 
the company believed research and de
velopment played a vital role in its business. 
He said: ’Many of the remaining oil and gas 
fields in the North Sea needed innovative 
thinking to make them viable before prices 
slumped. We now look to research and 
development to  provide us with even 
more efficient and cost-effective ways of 
not only developing new reserves, but of 
operating our existing fields’.
As a measure of its commitment to R and 
D, Shell was not only maintaining its share 
of the £33million budget, but also spending 
a further £8 million on its own research in 
the United Kingdom. The additional 
money would be channelled into British 
industry, Shell’s own laboratories, univer
sities, and other UK research establish
ments.
Referring to  academic research, Mr Lavers 
suggested introducing a review procedure 
to monitor objectives. He also called for 
more information sharing among research 
workers.

(LPS)

Soviet/Norwegian cooperation 
on oil resources in North?
Norway’s prime minister Gro Harlem 
Brundtland does not rule out the possibili
ty of a degree of state involvement in 
future Soviet/Norwegian oil cooperation 
in the northern areas. The USSR is still 
watching developments on account of the 
uncertain oil prices, but has not rejected a 
possibility for Norwegian participation. 
The PM raised this issue during the political 
talks she recently took part in in the Krem
lin. The practical problems arising from 
differing legislation and regulations are 
such that state participation would be 
advisable, Mrs. Brundtland said. In her opi
nion state participation would be needer in

order to form a basis for cooperation and 
to chart potentials from a financial, envi
ronmental and security viewpoint. Whe
ther the state should be directly involved in 
joint industrial activities with the Soviets is 
a different issue.

(Norinform)

Norway’s oil production outstrips 
Kuwait’s
Norway has joined the ranks of the oil 
millionaires, in terms of the number of 
barrels produced. In November average 
daily production was a good one million 
barrels of oil. This means that Norway has 
outstripped such significant OPEC 
producers as Kuwait, Libya and the United 
Arab Emirates. Export will therefore con
tinue to  increase in December, despite the 
’OPEC resolution’ to  store 10% of the 
export oil during this period.
Up to I October the average daily produc
tion on the Norwegian shelf was 788.000 
barrels of oil. This period included a three- 
week strike in the spring. If one deducts the
80.000 barrels a day which will be stored, 
production will nevertheless have in
creased to more than 920.000 barrels a day 
in November. There will be a further rise as 
Gullfaks A will believably come on stream. 
During the next four to five years Noway 
will break a succession of production re
cords. Crude oil production will increase 
approximately 50% in this period. Top 
level will be attained during the first half of 
the 1990s, with about 1.4 million barrels of 
oil per day.

(Norinform)

Government plans control of 
abandonment of offshore installa
tions
Mr Peter Walker, Secretary of State for 
Energy in the UK Government, has pub
lished the Petroleum Bill, a prospective 
piece of legislation which will regulate the 
abandonment of offshore oil and gas 
installations and pipelines.
The bill will enable the Secretary of State 
to require for his approval costed pro
grammes for the abandonment of offshore 
installations and submarine pipelines. He 
will also be able te require evidence that 
funds will be available to  meet abandon
ment obligations. The bill will enable the 
making of regulations on abandonment. 
The regulations will cover removal and 
safety standards for abandonment, specify 
anti pollution requirements, and provide 
for inspection checks on work carried out 
on the approved abandonment pro
grammes.

(LPS)
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Nieuwe 
opdrachten

’Bolnes’ Motorenfabriek
’Bolnes’ Motorenfabriek te Krimpen aan 
de Lek, leverancier van scheepsdieselmo- 
toren, heeft in de laatste drie maanden van 
1986 een aantal opdrachten met een to 
taalwaarde van 5 miljoen gulden ontvan
gen. Het betreft o.a. een aantal dieselmo
toren voor de binnentankvaart. De moto
ren zijn bestemd voor twee tankers van 
Van Ommeren Binnentankvaart en een 
firma uit Luxemburg.
Voorde Nederlandse visserij zal een aantal 
motorinstallaties op zuinig energiever
bruik omgebouwd worden.
Aan een aantal baggervaartuigen van de 
USSR zullen reservedelen ter waarde van 
ƒ 550.000,- geleverd worden.
’Bolnes’ Motorenfabriek verwacht 1986 
met een positief resultaat af te sluiten.

Diversen

Radio-Holland sloot een 
service-contract 
met COSCO
Radio-Holland BV heeft onlangs een be
langrijke service-overeenkomst gesloten 
met de China Ocean Shipping Company 
(Cosco). Het contract, dat in Beijing gete
kend werd, geldt voor alle maritieme elec- 
tronica aan boord van de Cosco Shanghai 
vloot.
Cosco, dat dit jaar haar 25-jarig jubileum 
viert, is een van de grootste rederijen ter 
wereld met een vloot van meer dan 600 
schepen. Cosco’s vloot omvat allerlei 
soorten schepen, die met hun lijndiensten 
de hele wereld bestrijken.

Kvaerner Brug gaat in 
West-Noorwegen
5/6 MW golfenergiecentrale bouwen
Kvaerner Brug, die een jaar geleden een 0,5 
MW experimentele golfenergiecentraie 
op Toftoy, een eiland bij Bergen, bouwde, 
wil nu een vijf- to t zesmaal grotere installa
tie op Fugloy gaan plaatsen. Dit is een eiland 
dat aan de zeezijde ligt van een groep 
eilanden iets zuidelijker langs de kust. Het 
nieuwe systeem zou rond 1990 in bedrijf 
moeten zijn.
In het Kvaerner-ontwerp wordt de energie 
uit de golven getemd met behulp van een 
oscillerende waterkolom. In de Toftoy- 
installatie is er slechts een enkele cilinder in 
gebruik, terw ijl er op Fugloy vijf to t zes 
kolommen moeten komen, elk tweemaal 
zo groot als op Toftoy. De te installeren

turbines zouden in totaal 5 to t 6 Megawatt 
vermogen kunnen hebben -  voldoende 
voor een aanzienlijk deel van de lokaal 
bestaande energiebehoefte.
Kvaerner Brug heeft al vragen gekregen 
over de golfenergiecentrales uit een aantal 
eilanden in de Stille Zuidzee, waar momen
teel de elektriciteit moet worden opge
wekt met behulp van relatief dure diesel
generatoren. Deskundigen van het bedrijf 
voeren momenteel metingen uit aan de 
kust van enkele van deze eilanden om de 
beste eventuele vestigingsplaatsen voor 
dergelijke centrales vast te stellen.

First meeting of O EC D shipbuilding 
liaison group with Korea
A liaison group has been established be
tween the shipbuilding working party of 
the OECD Council and the Republic of 
Korea. The liaison group met for the first 
time on 18 December 1986. It held an 
initial exchange of views on capacity, de
mand and structural conditions in the ship
building industry, and measures taken or 
envisaged by governments. The next 
meeting of the liaison group is expected to 
be in the latter part of 1987.

Renk Tacke GmbH; a new merger
Two companies of worldwide repute en
gaged in power tranmission engineering, 
each with over 100 years of experience, 
RENK AG, Augsburg and F. TACKE KG, 
Rheine, will concentrate their activities in 
the future in order to strengthen and ex
tend their generally accepted top posi
tions.

By concentrating development, design, 
manufacture, marketing and service an ex
pansion of both market shares and sales is 
expected. Both companies will unite their 
activities in the fields of Industrial and 
Marine Gears as well as Tooth Couplings to 
form a jointly owned company, RENK 
TACKE GmbH. The new enterprise 
started work in December 1986.

Vessels in Lay-up
The number of vessels in lay-up has 
dropped to below 1000 for the first time 
since August 1982; and the tonnage to  the 
same level as January 1982.
Lloyd’s Monthly List of Laid Up Vessels 
reports the figure at December I was 954 
vessels of 23.82m tonnes deadweight laid 
up compared with 1003 vessels of 25.29m 
tonnes the previous month.
In the tanker sector 167 vessels of 16.09m 
tonnes remain in lay-up against 171 vessels 
of 17.26m tonnes on November I. This 
figure includes 39 vessels over 200,000 
tonnes representing 75% of the tanker 
total and 51 % of the overall total.
In the dry cargo sector numbers are again

improved resulting with 787 vessels of 
7.73m tonnes against 832 vessels of 8.33m 
tonnes the month before, including 102 
bulk and ore carriers of 2.96m tonnes 
representing 38% of the dry total and 12% 
of the overall total.

Tien procent W-Europese 
minibulkers in oplegfonds
De Nederlandse KHV'-reders willen sa
men met de Duitsers, Denen en Britten to t 
een oplegregeling zien te komen, waarin 
tien procent van alle minibulkers wordt 
ondergebracht. Over dit uitgangspunt is in 
principe overeenstemming bereikt met 
het bestuur van het Verband Deutscher 
Küstenschiffseigner, maar de leden moe
ten zich nog achter dit akkoord scharen. 
Een oplegfonds voor tien procent van de 
vloot zal waarschijnlijk ook de basis vor
men voor gesprekken met de Denen en 
Britten, die naar het zich nu laat aanzien in 
januari zullen beginnen.

Onder minibulkers verstaat de Nederland
se Vereniging van Reders in de Kleine 
Handelsvaart (die het initiatief to t de ge
sprekken heeft genomen) droge lading- 
schepen met een draagvermogen van 1000 
to t 4000 ton. De Nederlandse reders heb
ben ongeveer 250 van zulke schepen (op 
een totale KHV-vloot van zo’n 400) met 
een gemiddelde tonnage van 3000 dwt. 
Opleggen zou dus neerkomen op 25 sche
pen met 75.000 dwt.

DS 23-12-’86

Overslag Nederlandse zeehavens 
stijgt in ’86 met 9 miljoen ton
In 1986 is 337 miljoen ton goederen gelost 
of geladen in Nederlandse zeehavens: een 
toename met 9 miljoen ton in vergelijking 
met 1985. D it blijkt uit voorlopige cijfers 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Naast een toename van de tankvaart (plus 
1,6 miljoen ton to t 25 miljoen ton) nam 
ook het containervervoer toe.
In 1985 werd volgens het Centraal Bureau 
voor de Statistiek nog 140 miljoen ton 
goederen met containerschepen aan- of 
afgevoerd, terwijl deze hoeveelheid in 
1986 145 miljoen ton bedroeg.
Ook het binnenlandse vervoer per binnen
vaartschip nam toe, namelijk van 75 naar 78 
miljoen ton. Het internationale vervoer 
per binnenvaartschip van of naar Neder
land vertoonde eveneens een stijging: met 
11 miljoen ton goederen to t 160 miljoen 
ton.

ED 24-12-’86

’Binnenvaart en Visserij’ groot 
succes
De Binnenvaart & Visserij ’86 tentoonstel
ling, die van 9 to t en met 13 december 
werd gehouden in Ahoy’ Rotterdam, sloeg 
alle records.
De tentoonstelling werd bezocht door
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32.055 personen ( 15% meer dan in i 984) 
en volgens de voorlopige uitgewerkte be- 
zoekersenquête werd de beurs door 
89,5% als goed to t zeer goed beoordeeld. 
Het aanbod op de tentoonstelling werd 
door 87,3% van de bezoekers als goed 
ervaren terwijl 22% van de bezoekers 
direct zaken op de beurs kon doen en 
20,2% verwacht zaken op korte termijn te 
kunnen realiseren.
Voor vele miljoenen guldens aan contrac
ten werd gedurende deze 5 dagen afgeslo
ten. Gelet op de vele positieve reacties van 
de standhouders hebben de organisatoren 
besloten dat Binnenvaart & Visserij in no
vember 1988 met 20% zal worden uitge
breid. Hiervoor zal dan ook de Eemhal 
verhuurd worden, zodat Binnenvaart & 
Visserij het gehele Ahoy’ tentoonstellings
complex zal vullen.

DS 30-12-’86

Minder orders scheepsbouw
De gezamenlijke scheepswerven in de we
reld hebben in de eerste negen maanden 
van 1986 33 procent minder nieuwe or
ders ontvangen dan in dezelfde periode van 
1985, aldus de OESO. De grootste klap 
kregen de Europese werven met een da
ling van het aantal bestelde schepen van 
1870 to t 499. De totale scheepsbouw 
kreeg bestellingen voor 5009 schepen, 
2464 schepen minder dan in de overeen
komstige periode van 1985. Japanse wer
ven kregen de opdrachten voor de bouw 
van in totaal 4510 schepen.

ED 30-12- 86

De Amsterdamse haven in 1986
In het afgelopen jaar zijn in de haven van 
Amsterdam aangekomen 4633 schepen 
van in totaal 31.339.259 brt tegen 4966 
eenheden met 30.754.190 brt in 1985. Het

aantal schepen dat vorig jaar de Amster
damse haven verliet, bedroeg 4622 met in 
totaal 31.265.262 brt tegen 4981 van 
30.473.189 brt in het jaar daarvoor. Wat 
het aantal schepen betreft stond de Duitse 
vlag bovenaan, terwijl qua bruto tonnage 
de eerste plaats door Liberia werd inge
nomen.

DS 6-1-'87

Van Voorden Groep
De aandelen van de Van Voorden Goep in 
Zaltbommel zijn per 2 januari 1987 over 
gegaan van de Familie Van Voorden naar de 
huidige Algemeen Direkteur van de Van 
Voorden Groep, ing. G. P. Hoorn.
Tot de Van Voorden Groep behoren on
der meer de ondernemingen Van Voorden 
Gieterij B.V., Van Voorden Reparatie B.V. 
en Promac B.V.
De aandelen van de ondernemingen binnen 
de Van Voorden Groep zullen worden 
ondergebracht in een Holding-B.V.
De financiering van het overnamebedrag 
geschiedt met interne middelen en be
schikbare kredietfaciliteiten.
De overdracht van de aandelen zal geen 
gevolgen hebben voor de in totaal onge
veer 200 in de ondernemingen werkzame 
personen.
De heer Hoorn heeft de aandelen overge
nomen, om daarmee de mogelijkheden te 
creëren om, na een periode van herstruc
turering en consolidatie, de afzonderlijke 
bedrijven en afdelingen verder te ontwik
kelen. De Familie Van Voorden is ingegaan 
op dit verzoek om de directie de mogelijk
heden te bieden deze visie uit te voeren en 
de continuïteit van de afzonderlijke onder
nemingen in groepsverband zo goed mo
gelijk te waarborgen.
De heer Hoorn is reeds ruim 30 jaar in 
dienst van de Van Voorden Groep en heeft 
diverse functies vervuld. Zo heeft hij in 
1960 de onderneming Promac B.V. gestart

en daarna uitgebouwd. Vanaf 1979 be
kleedt hij de functie van Algemeen Direk
teur van de Van Voorden Groep.

Aanvaarding 6e EG richtlijn 
Scheepsbouwsteun
De per I januari 1987 van kracht geworden 
zogenaamde 6e EG-Richtlijn inzake het 
verlenen van overheidssteun aan scheeps
werven binnen de lidstaten, brengt ons 
land in een ongunstige concurrentiepositie 
wanneer althans Minister De Korte vast
houdt aan zijn voornemen om de maximale 
jaarlijkse overheidssteun aan scheepswer
ven te bepalen op 50 miljoen gulden.
Nu de goed bedoelde en door de bedrijfs
tak gesteunde pogingen van de bewinds
man om alle steunverlening binnen de EG 
radicaal af te schaffen, schipbreuk hebben 
geleden ontstaat thans een situatie waar
door in de EG overheidssteun wordt toe
gestaan die to t driemaal zo hoog kan oplo
pen als waartoe de Minister van Economi
sche Zaken zich bereid heeft verklaard. Te 
verwachten is dat praktisch alle lidstaten -  
ook de Bondsrepubliek -  hun steunverle
ning zullen aanpassen aan de nu gestelde 
maxima. Dat brengt ons land in een ongun
stige positie bij het verkrijgen van op
drachten.
Hiermee is het tegendeel bereikt van het
geen Minister De Korte beoogde bij zijn 
voorstel om alle vormen van steunverle
ning aan scheepswerven binnen de EG af te 
schaffen.
De Nederlandse werven, verenigd in 
CEBOSINE, HOOGEZAND en SNSI, 
vertrouwen erop dat Minister De Korte 
nu zijn pogingen om overheidssteun uit te 
bannen zijn mislukt, maatregelen zal willen 
nemen om Nederlandse werven in gelijke 
positie te brengen (matchen) als de wer
ven in de andere lidstaten.

(Cebosine)

Specialist in toelevering voor de scheepsbouw
Wolfard & Wessels 
Sterk in gespecialiseerd werk

wnnwnnuu uu
Wolfard & Wessels bv
duinkerkenstraat 40, 9723 bt groningen 
tel. 050-184420, telex 53650

De totale technische installatie van 
een schip in aanbouw of in 
reparatie, van ontwerp tot 
uitvoering, is werk voor Wolfard & 
Wessels.
Dit betreft niet alleen de installatie 
van de machinekamer, maar ook 
hydrauiiek en pneumatiek voor 
luiken, lieren en afsluiters, pijp- 
systemen voor laad- en los
leidingen, ladingsverwarming of 
brandstofbehandeling.
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NEDERLANDSE VERENIGING 
J=  VAN TECHNICI OP 
SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Programma van lezingen en 
evenementen in het seizoen 
1986/1987

DE W HITBREADRACE 85/86’
door Dirk Nauta en Ties van Os op di. 3 
februari 1987 om 20.00 uur in de Aula 
T.U . Delft.

SWD motoren
door L. J. Neut, SWD, Amsterdam 
AFDELINGSVERGADERING 
do. 12 feb. 1987 Rotterdam

Het ontwerp en de bouw van een 
semisubmersible**
Spreker: Ing. C. Dam Lloyd’s Register.

AFDELINGSVERGADERING 
wo. 18 feb. 1987 Amsterdam

De ondergang van de ’München’
door Dr. Ir. G. van Oortmerssen, MARIN 
do. 19 feb. ’87 Vlissingen

Jaardiner
za. 14 mrt. 1987 Rotterdam 

N.B.:
Dit 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, 
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 Scheldekwartier Van 
Dishoeckstraat. Vlissingen, aanvang 
19.30 uur.

  «!

VERENIGINGSN/EUWS

AFDELING ’ROTTERDAM ’

De lezing van 18 december 1986
Ruim 200 bezoekers telde de lezing over 
1De Ondergang van de München’door Dr. 
Ir. G. van Oortmerssen van het MARIN op 
18 december in de Kriterionzaal van het 
Groothandelsgebouw.
Het welkomstwoord werd gesproken 
door onze Vice-voorzitter Ir. M. J. J. van 
der Wal, die in een ogenblik van stilte vier 
overleden leden van onze vereniging her
dacht; hun namen luidden:

-  J. G. Schoo overleden 9 oktober 1986, 
oud 92 jaar

-  A. M. Kok overleden 28 november 
1986, oud 86 jaar

-  G. K. Visscher overleden 2 december 
1986, oud 58 jaar

-  J. A. Theuns overleden 12 december 
1986, oud 50 jaar.

In een bijzonder interessant en leerzaam 
betoog besprak Dr. Ir. Van Oortmerssen 
de mogelijke oorzaken die hebben geleid 
tot de ondergang van de LASH Carrier 
’München’ op 12 december 1978 tijdens

haar 62-ste reis op de Atlantische Oceaan. 
Geen der opvarenden overleefde de ramp 
zodat vele zaken tijdens het vergaan van 
het schip in het duister zijn gebleven.

Aan de hand van een aantal onderzoeken 
door o.a. de Hapag-Lloyd kwam er een 
uitspraak van het Duitse Seeamt na 8 zit
tingsdagen. Naar aanleiding van de bevin
dingen verrichtte het MARIN een samen
vattend onderzoek waarbij o.a. ook een 
schaalmodel van het schip werd gebruikt 
om te trachten een mogelijke oorzaak te 
vinden. Verschillende dia’s van dit model
onderzoek werden getoond. Als meest 
waarschijnlijke oorzaak wordt ’groen wa
te r’ genoemd waardoor de brugopbouw 
ernstig werd beschadigd waarna het wrak 
waarschijnlijk nog geruime tijd heeft ge
dreven.
Een geanimeerde discussie o.l.v. Ir. Wes
ters, voorzitter van de afd. Mar. Techniek 
van het K.l.v.l., volgde op deze interessante 
lezing die door de voorzitter van 'William 
Froude’ met een dankwoord aan de spre
ker werd besloten.

P.A.L.

Bestuursverkiezing
Tijdens de pauze van de lezing op 18 de
cember 1986 werd een verkiezing gehou
den voor twee leden van het Afdelingsbe- 
tuur. De uitslag van de stemming werd 
vastgesteld door de stemcommissie be
staande uit de heren Ing. J. G. F. Coolegem, 
L. van Reeven sr. en P. A. Luikenaar en gaf 
het volgende resultaat te zien:
Ingeleverd werden 74 stembiljetten. 
Uitgebrachte stemmen op:
Ir. M. J. J. van der Wal 63 stemmen 
Ir. C. Pannevis 10 stemmen
Ing. J. J. P. Boot 63 stemmen
Ing. R. W. P. Uitermarkt 9 stemmen 
Blanco 3 stemmen
zodat Ir. M. J. J. van der Wal werd herkozen 
en als nieuw bestuurslid de heerj. J. P. Boot 
in het afdelingsbestuur werd verwelkomd 
om de plaats in te nemen van de heer Ir. J. N. 
Joustra, die zich vele jaren in het afdelings
bestuur verdienstelijk heeft gemaakt. Hij 
ontving hiervoor een hartelijk dankwoord 
van onze Vice-voorzitter.

P.A.L.
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In Memoriam

P. Olthof
Op 3 januari j.l. overleed te Rotterdam op 
59-jarige leeftijd de heer P. Olthof, direc
teur van het Motorenbedrijf G. Olthof 
N.V. te Capelle a.d. IJssel.
De heer Olthof was 36 jaar lid van onze 
vereniging.

Personalia

Ir. A. Kuiper
Op 31 december 1986 legde de heer Ir. A. 
Kuiper zijn functie als Hoofd van de Com- 
mercieel-Technische afdeling bij Boele’s 
Scheepswerven en Machinefabriek B.V, te 
Bolnes neer.
Tijdens de afscheidsreceptie op 19 decem
ber 1986 te Bolnes werd hij benoemd to t 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ing. G. de Jong
Tijdens dezelfde receptie op 19 december 
te Bolnes werd ook de heer Ing. G. de Jong 
benoemd to t Ridder in de Orde van Oran
je-Nassau. De heer De Jong nam per 31 
december 1986 afscheid als Algemeen 
Hoofd Projecten en Productie van Boele’s 
Scheepswerven en Machinefabriek B.V.

J. Bijl en Ing. R. J. M. Horsten
In de vacatures ontstaan door het vertrek 
van Ir. Kuiper en Ing. De Jong werd de heer 
J. Bijl benoemd to t Hoofd van de Commer
cieel Technische afdeling en de heer Ing. R. 
J. M. Horsten benoemd to t Algemeen 
Hoofd Projecten en Productie bij Boele’s 
Scheepswerven en Machinefabriek B.V. te 
Bolnes.

Ballotage

Voorgesteld voor het 
G EW O O N LIDM AATSCHAP:
P. J. VAN DUIJNE
3e SVVTK Dammers & Van der Heide 
Scheepvaartmij.
Arnestraat ‘De Vrijheid’, 4341 CM Arne- 
muiden.
Voorgesteld door F. R. Wij kei 
afdeling: Zeeland

L. W. ENGELBLIK
Marine Technical Service engineer Che
vron Intern. Oil Comp.
Laan van Vollenhove 760, 3706 AA Zeist 
Voorgesteld door J. J. H. Sundermeyer 
Afdeling: Rotterdam

F. G-J. HOITING
Techn. commercieel medewerker Shell 
Nederland Verkoopmij. B.V.
Amstel 320-4, 1017 AP Amsterdam. 
Voorgesteld door A. Jonckheer 
Afdeling: Rotterdam

Dr. A. C. M. VERBEKE
Ass. Navorser RUCA (Univ. Antwerpen)
Dienst Transporteconomie
Floraliënlaan 339, 2600 Berchem-Antwer-
pen
Voorgesteld door Drs. C. Peeters 
Afdeling: Rotterdam

Ing. R. J. VERDAM
Directeur Scheepswerf en Mach.fabriek 
'De Biesbosch-Dordrecht'
Pluvier 12, 4553 CN Philippine 
Voorgesteld door A. Rijke 
Afdeling: Rotterdam

H. A. VERHEUVEL
SWTK Dammers & Van der Heide Scheep
vaartmij.
Govert Flinckstraat 24, 7482 XE Haaks
bergen
Voorgesteld door F. R. Wijkel 
Afdeling: Zeeland

F. C. P. DE WAARD 
Ie machinist Ballast Nedam 
Westerweg 377, 1852 PR Heiloo 
Voorgesteld door S. J. Kuiper 
Afdeling: Amsterdam

Voorgesteld voor het 
BELANGSTELLEND L ID M A A T
SCHAP:
J. J. BALK
Oud nautisch/technisch Inspecteur 
Steenhouwerskade 79, 9718 DG Gro
ningen
Voorgesteld door A. K. Boerma 
Afdeling: Groningen

F. A. C. VAN COLLENBURG 
Inspecteur smeermiddelen Shell Ver
koopmij.
Omloop 12, 4671 HX Dinteloord 
Voorgesteld door A. Jonckheer 
Afdeling: Rotterdam

Voorgesteld voor het 
JUNIOR LIDM AATSCHAP:
G. H. DERKSEN 
Student M.I.R. Vlissingen
Groene Woud 34, 4381 HE Vlissingen

C. DORENBOS 
Student M.I.R. Vlissingen 
Van Hogendorpweg 152, huis 158, 4384 
HC Vlissingen

M. J. J. VAN DIJKE
Student M.I.R. Vlissingen
Deken Tomaslaan 8, 4453 AL ’s Heeren-
hoek

M. T. J. VAN GESTEL 
Student M.I.R. Vlissingen 
Tongelresestraat 121, 5613 DD Eind
hoven

R. J. H. GROOTJANS 
Student M.I.R. Vlissingen 
Schuitvaartgracht 33, 4382 GG Vlissingen

M. J. G. JANSEN 
Student M.I.R. Vlissingen 
Adriatischezeestraat 12, 4388 GL Oost- 
Souburg

F. W. J. M. JONKERS 
Student M.I.R. Vlissingen 
Roosendaalsebaan 34, 4751 RB Oud-Gas- 
tel

H. W. M. LINSSEN 
Student M.I.R. Vlissingen 
Vredehoflaan 85, 4483 AB Vlissingen

F. H. H. VAN DER VEGT 
Student M.I.R. Vlissingen 
Hobeinstraat 5, 4381 PA Vlissingen

H. E. R. M. VISSIA 
Student M.I.R. Vlissingen 
Irislaan 191, 4383 VT Vlissingen

N. DE VRIES
Student M.I.R. Vlissingen
Ruys de Beerenbrouckstraat 131, 4384 ES
Vlissingen
Allen voorgesteld door F. R. Wijkel 
Afdeling: Zeeland.

J. J. VAN IPEREN
Student Academie Nautisch Onderwijs 
Rotterdam
Lijster 34, 3299 BT Maasdam 
Voorgesteld door R. W. P. Seignette 
Afdeling: Rotterdam

j. B. KLAPWIJK
Student Academie Nautisch Onderwijs 
Rotterdam
Klapwijkseweg 36, 2651 CJ Berkel en Ro
denrijs
Voorgesteld door R. W. P. Seignette 
Afdeling: Rotterdam.

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