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’KIEZEN OF
De Kon. Nederlandse Redersvereniging 
(KNRV) is niet tevreden met de faciliteiten 
voor de Nederlandse zeescheepvaart, die 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
in december vorig jaar bekend heeft ge
maakt in het rapport ’Wel varen onder 
Nederlandse vlag’. De ontevredenheid van 
de Nederlandse reders kwam naar voren in 
het rapport ’Kiezen of kabelen’, dat een 
antwoord was op de in het rapport van 
V&W bekendgemaakte verlenging van de 
Investeringspremieregeling Zeescheep
vaart (IPZ). Daarbij bleek echter, dat het 
investeringsvolume waarover de premies 
verstrekt kunnen worden is teruggebracht 
van 1,6 to t 1,0 miljard gulden. De budget
taire problematiek van de rijksoverheid, 
maar ook als gevolg van het in de huidige 
marktomstandigheden verwachte lagere 
investeringsvolume, zijn daarvan de oorza
ken. De reders echter wensen handhaving 
de IPZ op het voormalige niveau.
De Nederlandse rederijen hebben sinds 
1976 ruim ƒ 15 miljard geïnvesteerd, en dit 
heeft een aanzienlijke verjonging van de 
vloot to t gevolg gehad. Vandaag de dag is 
64 pet van de GHV-vloot jonger dan tien 
jaar. In 1985 was dat nog maar 28 pet. Een 
belangrijke winst aan efficiency dus, die 
scherpere concurrentie mogelijk maakt. 
Om de financiering van de vlootvernieu- 
wingen mogelijk te maken, risico’s te sprei
den en het weerstandsvermogen te ver
groten, is in de Nederlandse scheepvaart- 
wereld een belangrijke concentratie gere
aliseerd. Van de handelsvloot grote vaart 
wordt op het ogenblik 70 pet beheerd 
door vijf rederijen in Nederland. Voorts 
zijn vele samenwerkingsovereenkomsten 
to t stand gekomen met buitenlandse re
ders in de lijnvaart, tankvaart en in het 
vervoer van zware lading.

Reders teleurgesteld
Dat de Nederlandse reders zich teleurge
steld voelen in het overheidsbeleid nu een 
bedrag van 600 miljoen gutden van het 
investeringsbedrag is afgeknabbeld is be
grijpelijk, te meer ook omdat V&W in een 
recente verklaring stelt, dat voor het be
houd van een gezonde vloot ook in deze 
moeilijke tijden het investeringsniveau op 
peil moet blijven, en dat de IPZ daarvoor in

KABELEN’
de afgelopen jaren een effectief instrument 
is gebleken. Feitelijk zou dit juist hèt argu
ment moeten zijn om het investeringsvolu
me op het oude niveau te handhaven. 
V&W voert echter aan, dat in de toekomst 
een grotere selectiviteit van premie nood
zakelijk is. Meer nog dan voorheen het 
geval was zullen bij premie-aanvragen de 
investeringen worden getoetst op hun 
consequenties voor de overcapaciteit in 
een aantal scheepvaartsectoren. Zo zal bij 
bulkschepen, de kleine handelsvaart, droge 
ladingschepen, bevoorradingsschepen en 
baggermateriaal terughoudendheid be
tracht worden.
Ook zal investeringssteun in het vervolg 
minder snel worden verleend als rederijen 
schepen om wat voor reden dan ook in het 
buitenland willen bestellen. Aan de te voe
ren beleidslijn ligt ten grondslag, dat de 
overheid de IPZ tevens gebruiken wil om 
de bouw van voor de Nederlandse vlag 
bestemde scheepsruimte op de Neder
landse werven te stimuleren. D it zal dus to t 
gevolg hebben dat reders -  op straffe van 
het niet verkrijgen van investeringssteun -  
grotere prijsverschillen voor lief zullen 
moeten nemen dan in het verleden het 
geval was. Men kan hierover denken wat 
men wil, maar deze steun kan voor de 
nationale scheepsbouwindustrie van be
langrijke betekenis zijn, ook al zullen de 
reders graag de vrijheid willen behouden 
hun schepen déér te bestellen waar het hun 
om diverse redenen beter uitkomt. En het 
is zeker van de overheid niet onbillijk te 
verlangen dat de steun voor de nieuwbouw 
voor Nederlandse reders aan de nationale 
werven ten goede komt in de vorm van 
opdrachten die deze belangrijke bedrijfs
tak zo dringend behoeft voor de continuï
teit.

Nederlandse Scheepsbouw 
moet mee profiteren
Tot dusver konden de reders in aanmer
king komen voor financiële steun bij 
nieuwbouw op basis van de IPZ, als het 
voor hen technisch onmogelijk was het 
schip dat zij nodig hadden bij een Neder
landse werf te bestellen. Ook als de bouw
tijd in Nederland te lang was of als bouw in 
het buitenland aanmerkelijk goedkoper
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was, stond de mogelijkheid open de bouw 
aan een werf in het buitenland op te dragen. 
Bij geringe prijsverschillen werden de re
ders echter tóch al gestimuleerd in Neder
land te bouwen, waarbij de IPZ min of meer 
als een stok achter de deur werd gebruikt. 
Dat thans de overheid er op uit is klle 
schepen die met behulp van haar IPZ finan
ciële hulp verkregen op Nederlandse wer
ven te krijgen is haar goed recht. Het is een 
ambitieuze doelstelling, maar gezien de 
werkelijk zorgwekkende situatie waarin 
onze nationale scheepsbouw verzeild ge
raakt is, stellig te rechtvaardigen. Zodoen
de snijdt ook het mes dan helemiil aan 
twee kanten, omdat én de scheepvaart en 
de scheepsbouw ervan profiteren. 
Overigens zal bij de toekenning van de IPZ 
door de overheid een toenemend belang 
worden gehecht aan een voldoende om
vang van de eigen middelen der rederijen, 
want in de huidige markt is een voldoende 
grote vermogens- en liquiditeitsbuffer 
noodzakelijk, zo meent men in Den Haag. 
Een en ander maakt dus het verwerven van 
deze steun een niet zó eenvoudige zaak. 
Het is van de overheid een juiste instelling 
dat zij ook hierop gaat letten want het gaat 
om IPZ over een miljard gulden.
Het besluit to t verlenging van de IPZ is 
inmiddels reeds naar de Tweede Kamer 
gezonden. De reders zullen keihard moe
ten lobbyen om er nog iets in hun voordeel 
in veranderd te krijgen. Maar het gaat om 
een steunbedrag over zeshonderd miljoen 
die ze er weer bij willen hebben, en dus zal 
er hard geknokt moeten worden om het 
zover te krijgen.
Voorzitter Rootliep van de KNRV zei in 
zijn jaarrede: ’Zonder de wil om te overle
ven zal de schipbreukeling het niet redden. 
Ook voor de Nederlandse reders geldt dat 
de wil to t overleven van henzelf moet 
uitgaan. Dat de Nederlandse reder in zijn 
levenskansen onder Nederlandse vlag ge
looft blijkt uit het feit, dat in de afgelopen 
jaren voor een bedrag van gemiddeld an
derhalf miljard gulden per jaar aan de bouw 
van nieuwe schepen is uitgegeven. Daar

naast zijn belangrijke bedragen besteed aan 
research en ontwikkeling. Maar de wil to t 
overleven alléén is niet voldoende. Het 
ondernemingsklimaat zal het voortbestaan 
ook mógelijk moeten maken, en dit klimaat 
wordt in belangrijke mate bepaald door de 
overheid’.
De hamvraag bij dit alles luidt: ’Zijn kabinet 
en parlement ervan overtuigd dat onze 
zeescheepvaart het waard is om voor Ne
derland behouden te blijven?’. Volgens 
KNRV-voorzitter Rootliep is het ant
woord op deze vraag bevestigend, want de 
zeescheepvaart wordt door Den Haag ge
zien als een bedrijfstak die niet moet w or
den overgelaten aan de lage-lonen landen. 
Maar: wil de zeescheepvaart onder de Ne
derlandse vlag een perspectief biedend in
vesteringsniveau handhaven, dan zijn inves- 
teringsfaciliteiten noodzakelijk zoals die 
bestonden vóór I mei 1986. Zij moeten 
voor een periode van vijfjaar gelden om de 
rederijen in staat te stellen een verant
woord beleid op langere termijn te 
voeren.

Handhaven van de 
Nederlandse handelsvloot
Rootliep wees er voorts op, dat voor de 
Nederlandse economie het handhaven van 
een nationale handelsvloot van zeer groot 
belang is, en wel op tweeërlei wijze. In de 
eerste plaats door de directe bijdrage aan 
de betalingsbalans, en in de tweede plaats 
door de positieve uitstralingseffecten die 
aan de zeevaartactiviteiten zijn verbonden. 
En een goede uitrusting, veel kennis en 
kunde en de wil om te overleven zijn bij de 
reders aanwezig.
Terwijl vele buitenlandse concurrenten 
overgingen to t het varen onder vreemde 
vlag, bleven de Nederlandse reders trouw 
aan het rood, w it en blauw. Het voortbe
staan van de Nederlandse koopvaardij
vloot loopt nu echter gevaar. In de droge 
bulk- en tankvaart dreigt een drastische 
vlootvermindering. Ruim een kwart van de 
droge bulkvloot is reeds verkocht en ver
dere vermindering wordt voorzien.

In 1985 wees de Studiecommissie Neder
landse Zeescheepvaart erop, dat in de zee
vaart op langere termijn goede kansen 
voor Nederlandse rederijen aanwezig wa
ren. Voorzitter Rootliep merkt hierbij op, 
dat sindsdien de situatie echter verslech
terd is door de waardevermeerdering van 
de gulden en de ontwikkelingen op de 
oliemarkt. Om de Nederlandse zee
scheepvaart door zwaar weer te loodsen 
zullen de reders in de komende jaren moe
ten doorgaan met het leveren van grote 
inspanningen. Eigen offers en inspanningen 
zijn echter ontoereikend. Er is een over
heidsbeleid nodig dat de reders gelijke 
kansen verschaft als de buitenlandse con
currenten. Voor dit doel hebben de reders 
aan kabinet en parlement een overbrug- 
gingsplan toegezonden onder de spreken
de titel ’Kiezen of kabelen’, waarvan wij 
hier één van de belangrijkste aspecten be
sproken hebben.
En nu dus maar afwachten of het parlement 
in meerderheid bereid zal blijken te zijn het 
voor de reders op te nemen in die zin, dat 
zij de IPZ over de 600 miljoen gulden die de 
overheid minder beschikbaar stelt dan 
voorheen tóch nog zullen ontvangen. De 
uitspraak van het parlement zal vanzelf
sprekend in hoge mate beslissend zijn voor 
de toekomst van de Nederlandse zee
scheepvaart, of die uitslag nu positief of 
negatief uitvalt.
KNRV-voorzitter Rootliep is ervan over
tuigd, zoals reeds gezegd, dat kabinet en 
parlement de zeescheepvaart een goed 
hart toedragen en het daarom wenselijk en 
waard vinden deze voor Nederland te be
houden. Ook wij hebben geen reden daar
aan te twijfelen. Maar of de liefde bij de 
overheid voor deze bedrijfstak zó ver gaat 
dat zij bereid is de omstreden financiële 
steun over die zeshonderd miljoen gulden 
er nog bij te doen, daaraan hebben wij onze 
twijfels. Het wordt inderdaad ’kiezen of 
kabelen’, maar dit geldt dan zowel voor de 
reders als voor de overheid.

vHk

SEA TIGER

Op 20 december jl. vond bij de Dok- en 
W erf Mij. Wilton-Fijenoord bv de doop
plechtigheid plaats van de 'SEA TIGER’, de 
tweede in aanbouw zijnde onderzeeboot 
voor Taiwan/R.O.C.
De doopplechtigheid werd verricht door

mevrouw Ho-Chien Liu, echtgenote van 
de opperbevelhebber van de Marine van 
Taiwan/R.O.C.

De 'SEA TIGER' zal drijvend in het bouw- 
dok worden afgebouwd.
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MARINE LUBRICATION
DEMANDS IN  THE NINETIES*

by H. D. Sm ith.**

IN T R O D U C T IO N
There seems little doubt that the marine 
diesel engine will continue to be the pre
ferred source of propulsion for vesseis into 
and through the nineties. Its low specific 
fuel consumption cannot be matched by 
any other form of prime mover and it is 
now recognised to be capable of burning 
the poorest qualities of fuels which can be 
provided.
The marine diesel engine, in both its cross
head and trunk piston versions, has been 
the target of intense development over 
the past decade in an effort to improve its 
efficiency, its fuel economy and its ability to 
burn poor quality fuels. Engine design has 
changed in the form of longer piston stroke 
to give reduced RPM and higher propulsion 
efficiency. Better fuel economy has been 
achieved through higher firing pressures 
and improved combustion characteristics. 
The development of the marine diesel en
gine will continue into and through the 
nineties as engine designers move ever 
closer to adiabatic conditions in their 
efforts to  improve fuel economy. Whilst it 
is unlikely that a fully adiabite large bore 
marine diesel engine will be a reality in the 
nineties, -  if ever -  nevertheless the moves 
in this direction are bound to  raise surface 
temperatures in the critical areas of the 
cylinder liner.
All of these developments are of direct 
concern to the lubrication engineer. High
er pressures and temperatures make it 
more difficult to  provide an oil film in the 
critical zones and longer strokes lead to 
spreadability problems. Hence the de
velopment efforts of the lubricant supplier 
have to run parallel to those of the engine 
designers and the ultimate viability of high
ly developed engines will depend to  a large 
extent on the quality of their lubricants.

SLOW SPEED 
CROSSHEAD ENGINES
As shown in Figure I, the slow speed 
crosshead engine has for many years been 
the most popular form of marine pro
pulsion machinery. Over the past decade, it 
suffered a loss in market share during the 
late 70's, but rapidly regained its position in

* Paper presented at the symposium ’Shipping
economics in the Nineties’, organised by the 
Erasmus University Rotterdam Oct. I S. 1986. 
‘ ‘ International Marine Manager. Castrol 
Nederland b.v. Voorburg, tel. 070-694241.

the 80’s, due no doubt to the introduction 
of new long stroke designs which gave 
much reduced specific fuel consumption 
figures.
Over this period the crosshead engine has 
been the subject of intense development 
with the introduction of long stroke and 
super long stroke models with increasingly 
high maximum firing pressures. The uni
flow scavenge design has been universally 
adopted for all future crosshead engines 
since it better accommodates longer pis
ton stroke and increased maximum pres
sure than does a loop scavenge design. A

Figure I. Marine diesel engine market 
shares

Total Installed M arina Diesel Horsepower 

Source -  The Motorship

Figure 2. Cross-section o f a long-stroke 
engine

cross-section of a typical long stroke uni
flow scavenged engine is shown in Figure 2.

Much of our development effort is concen
trated in an effort to  produce an advanced 
product which can cope with the extra 
demands posed by the latest long stroke 
engines, even when burning the worst 
quality fuels.

Table I summarises the difficulties likely to

Table I -  Long-stroke engine problems and solutions

Problem Target Influence

Increased area better spreadability base oil
to lubricate better metal wetting and additives

Increased pressure better film base oil
on piston rings strength and thickness and additives

Longer exposure to high thermal base oil
combustion flame stability and additives

Increased tendency more rapid acid additives
for corrosive wear neutralisation

Increased tendency high level of additives
to deposits cleanliness
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be encountered together with the prob
lems which will have to be solved by the 
lubricant and in fact outlines the targets of 
our research and development pro
gramme. We achieve these in three sepa
rate stages, namely:
1. Laboratory evaluation and selection of 

promising formulations
2. Test engine screening and evaluation of 

candidate formulations
3. Field testing of selected formulations.

Laboratory Evaluation
Laboratory bench tests are of necessity 
relatively simple but they have been used 
for many years and they give a valuable 
indication of the influence of various addi
tives on the basic parameters such as oxida
tion, thermal stability, spreadability, acid 
neutralisation, etc. The following gives a 
brief outline of some of these tests.

Oxidation Stability
One of the tests we use to evaluate this 
parameter is the Indiana Stirring Oxidation 
Test (I.S.O.T.) which requires that the test 
oil is kept at 165.5°C in an open beaker for 
24 hours whilst air is vigorously beaten in. 
A t the end of 24 hours the performance is 
rated on viscosity increase and TBN reduc
tion.

Thermal Stability
This important property is evaluated by

the Panel Cooker method whereby the 
test oil is continuously fed on to an alumi
nium panel which is heated to 3I0°C. A t 
the end of the test the panel is assessed for 
weight increase and rated for deposits 
against a chart of standard specimens.

Spreadability
There are several tests for assessing this 
quality and most are conducted on heated 
metal surfaces. We have developed a test 
which uses a well cleaned plate of glass 
placed on a levelled metal plate which has 
its surface temperature controlled at 200 
±  3°C.
Approximately 0.1 millilitre (exact weight 
is recorded) of test oil is dropped on to the 
glass and the spreading of the oil is mea
sured after 5 minutes by taking the mean of 
several diametrical measurements.

Acid Neutralisation
To evaluate this important property we 
use an acid neutralisation rate rig which 
consists of a small, tw o neck flask immersed 
in a water bath (60°C) and connected via 
one neck with a manometer. Via the other 
neck a sulphuric acid solution is injected on 
to the oil sample. The reaction of the acid 
and the overbased additives leads to  the 
evolution of carbon dioxide and hence a 
pressure increase which is monitored on a 
time base. When the pressure increase 
ceases, indicating completed neutralisa

tion, the result is expressed as the time 
taken for 80% of the final pressure to be 
reached. As shown in Figure 3, there can be 
considerable differences on acid neu
tralisation rates between various formu
lations and, as may be expected, those with 
the faster neutralisation rates show the 
better performance in field and engine 
testing.

Figure 4. CastroI Smit-Bolnes Single Cylin
der Test Engine: cyl.bore: 300 mm; scav. 
cyl.: 400 mm; stroke: 550 mm. rpm: 300.

Anti-W ear
To evaluate this property in the laboratory 
we use the well-known four ball test.

Test Engine Evaluation
To screen the selected formulations after 
laboratory evaluation we use our Castrol 
Smit-Bolnes single cylinder test engine. Its 
basic design is shown in cross section in 
Figure 4.

The engine is a two-stroke, uniflow 
scavenged, crosshead type. Two stage 
scavenging is employed via an exhaust gas 
driven turbo charger and a scavenge pump, 
the latter acting as the crosshead bearing 
guide. The engine is provided with the 
capability for burning heavy fuels up to 
6000 second Redwood No. I, although 
current testing is being carried out using a 
3500 second fuel. The cylinder liner is 
instrumented with wear and temperature 
sensors and ring wear is evaluated by 
weight loss at the end of the test.
We have established a test duration of 75 
hours which allows us to evaluate a particu
lar formulation for engine cleanliness and 
wear against our standard cylinder oil.

Tlae fmlns]

Figure 3. Acid neutralisation rates o f three different formulations o f equal TBN.
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Table II -  Smit-Bolnes results using S/DZ 65 as Datum

Test oils Castro 1 Oil Oil Oil Castro)
S/DZ 65 A B C K 599

TBN 65 70 70 too 80
sulphated ash % 8.5 8.8 8.3 12.0 10.2

Top ring wear 100 170 106 73 74
Total ring wear 100 210 117 73 67
Merit (I00=clean) 100 147 164 89 82

Table II gives some typical results taken 
from the many tests which we have carried 
out.
The engine has recently been modified by 
replacing the exhaust gas turbocharger 
with an independently driven blower to  
give a better control of the charge air, 
allowing us to update the P max to 125 bar. 
Our cylinder oil testing capability has also 
been supplemented by the recent installa
tion of a 3 cylinder Bolnes 3 DNL engine. 
Using both of these engines in parallel we 
shall be investigating the following:
Effect of increased viscosity 
Effect of increased TBN 
Effect of different ANR improvers 
Influence of additive quality 
Influence of base oil quality 
Influence of base anti-wear additives

Field Testing
Under normal circumstances the field test
ing of a crosshead engine cylinder oil would 
be a long term exercise. It is unlikely that 
any meaningful results could be achieved in 
less than 12 to 18 months service and 
within the test period conditions could 
arise which might cause heavy wear, thus 
giving a misleading picture of the oil’s 
performance.
It is for these reasons that we have invested 
in the Sulzer Integrated Piston ring Wear 
detecting Arrangement (S.I.P.W.A.) 
Shown diagrammatically in Figure 5, 
S.I.P.W.A. allows continuous and accurate 
measurement of the top piston ring during 
the running of the engine. It involves the 
fitting of a special top firing ring which has a 
helical V groove cut into its working face. 
The groove is filled with a non-magnetic 
material which has similar wear resisting 
properties as the parent cast iron.

A magnetism detector is fitted on to the 
lower part of the cylinder liner and the 
time during which it loses the magnetism 
on the firing ring is computed to give the 
height of the groove at the wear surface. 
Obviously the height of the groove after 
wearing, relative to its original height, will 
be directly related to  the amount of piston 
ring wear and the position of the groove 
relative to the top and bottom edges of the 
ring will indicate where the ring was po
sitioned relative to  the detector.

As well as measuring the firing ring wear, 
S.I.P.W.A. will show if and how the ring is 
moving around the piston during the work
ing of the engine. Generally speaking, if a 
piston ring is stationary in its groove then 
excessive wear may be taking place.
We first installed S.I.P.W.A. in a British 
cargo vessel equipped with a Sulzer type 6 
RND 76 main engine. Much of our in
vestigations were directed at establishing 
the influence of cylinder oil feed rate and 
TBN. We found, not surprisingly that there 
is almost a direct relationship between 
wear and feet rate, i.e. reduced feed rate 
results in increased wear. Similarly in
creased cylinder oil TBN gives reduced 
piston ring and cylinder liner wear rate. 
During our 4 year programme of testing 
using S.I.P.W.A. we gained much experi
ence about how best to  use this equipment 
to get the information we require and we

have recently installed another S.I.P.W.A. 
unit on the Sulzer type 9 RTA 76 main 
engine of a large containership.

C O N C LU SIO N
From the results already achieved through 
our R and D programmes, coupled with 
our initial experience in lubricating the 
cylinders of super long-stroke crosshead 
engines we do not anticipate that they will 
present any insurmountable problems in 
terms of lubrication. However, they will 
require a higher level of performance from 
the cylinder lubricant than can be provided 
by existing standard products, particularly 
when they are required to burn high sul
phur content fuels.
We do not envisage that they will pose any 
extreme demands on the lubricant such as, 
for example, the adoption of synthetic base 
oils although the rising cost of mineral base 
oils and brightstocks may soon make the 
adoption of a part synthetic component a 
viable proposition.
With regard to optimum TBN level we see 
this as being nearer to 80 than 100 and, in 
fact, we do not expect that 100 TBN oils 
will be widely marketed in the future.

M EDIUM SPEED ENGINES
The medium speed trunk piston engine is 
well suited to  a variety of ship propulsion 
applications but it has long been at a slight 
disadvantage to  the slow speed crosshead 
engine in terms of specific fuel consump-

Figure 5. Diagrammatic representation o f S.I.P.W.A.
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tion. The designers of medium speed en
gines have concentrated their develop
ment efforts on redressing this apparent 
disadvantage and recently introduced de
signs are claiming fuel consumption figures 
in line with those published for their cross
head engine rivals.
This seems to  have been achieved mainly 
through increased maximum firing pres
sure, and principal characteristics of some 
recent engine designs are given in Table III.

All of these engines have been designed to 
burn the poorest qualities of residual fuels 
likely to become avaible and in this respect 
they can compete with the crosshead en
gine on an equal footing. As shown in Figure 
6, their design is simple and robust.

LUB RICATIO N OF M EDIUM  
SPEED ENGINES
The lubrication of medium speed trunk 
piston engines is much more of an exact 
science than, for example, the lubrication 
of crosshead engine cylinders since design 
and parameters are closer to well estab
lished automotive high speed diesel engine 
practice where there are many well tried 
and accepted test engine procedures for 
evaluating these oils.
Over the years there have evolved several 
specifications, mostly military, which have 
come to be recognised as standards for 
lubricant performance in automotive type 
engines. Among these, the American MIL-

Figure 6. Typical long-stroke medium 
speed engine

Table III -  Medium Speed Engine Data

MAK MAN S.E.M.T.

Parameter M552 M60I 40/45 58/64 PC30 PC40

Bore mm 450 580 400 580 425 570
Stroke mm 580 600 450 640 600 750
Speed rpm 500 425 600 400 450 350
BMEP bar 17.8 17.8 21.4 20.15 24.25 21.75
P max bar 130 140 126 145 180 155
Output bhp/cyl 825 1340 850 1630 1000 1650

L-2I04C and American Petroleum Indus
try API-CD specifications are familiar yard
sticks for manufacturers of small diesel 
engines but they do not have the same 
relevance to  marine medium speed diesel 
engine practice. This is because the engine 
service conditions are different; the en
gines are bigger; there is a larger quantity of 
oil in circulation; the lubricating oil treat
ment is different and, most of all, the fuels 
used are usually of much poorer quality in 
marine applications. Nevertheless, these 
specifications can be used as a starting point 
in deciding the performance levels for the 
various marine heavy duty lubricants and 
the engine tests which they require are 
useful screening aids in evaluating an oil’s 
performance. We at Castrol have our own 
test engine and procedure for evaluating 
high performance oils for highly rated 
medium speed engines which burn poor 
quality residual fuels, and we also take 
every opportunity to co-operate with en- 
ginebuilders in running trials with our lubri
cants in their engines on their test bed or in 
service.

Lubricant performance
Heavy duty lubricants are well established 
in many sectors of industry and their adap
tion for use in marine medium speed en
gines has required them to  be designed to 
cope with sulphurous by-products from 
the combustion of high sulphur content 
fuels. This requirement has been met by 
increasing the amount of over-based addi
tive in the formulation to  give an oil of 
higher alkalinity, as measured by its Total 
Base Number (TBN).
O f course it is not quite so simple as merely 
adding alkaline additives. Much research 
has to be carried out to achieve a balanced 
blend of the many functionally different 
additives, e.g. anti-oxidants, anti-wear 
agents, corrosion inhibitors, detergents, 
dispersants, anti-foam agents and pour 
point depressants. Indeed it is the additive 
balance which contributes to the stability 
of the formulation in the finished oil and 
thus the oil’s ability to give the perform
ance required.
The performance of a lubricating oil in a 
marine medium speed engine tends to  be 
measured in terms of the oil’s ability to  
maintain an acceptable level of TBN in

service. TBN retention is influenced by 
several factors such as sulphur content of 
the fuel, combustion quality, lube oil make
up, piston ring blow-by, water contamina
tion of the oil etc., but with regard to the oil 
itself it is directly related to  the additive 
balance and the quality of the additives 
used.
The question of engine cleanliness is be
coming more prominent with today’s poor 
quality fuels. Heavy residual fuels which are 
blended with cracked or visbroken res
idues will contain a proportion of high 
molecular weight components. Hence 
combustion residues from the burning of 
such fuels will also contain high molecular 
weight components which will have low 
solubility in the lubricating oil and a tenden
cy to adhere tenaciously to metal surfaces. 
Under such conditions the lubricating oil 
needs to have a high level of detergency 
and, since this feature is related to alkalin
ity, a high TBN.
It is perhaps this feature of the burning of 
today's poor quality fuels which, more than 
any other, dictates the need to move to a 
lubricating oil which has a relatively high 
total base number, usually in the order of 
30.
Although TBN is not the only criterion of 
an oil’s performance, it has come to  be 
recognised along with viscosity as the most 
reliable guide to the suitability of a particu
lar oil for a particular engine application. So 
much so that most of the major enginebuil- 
ders stipulate a minimum TBN for service 
conditions in their engines. SEMT -  Piel- 
stick, for example insist on an in-service 
TBN, as measured by the ASTM D-2896 
method, of greater than 20 for their PC 4, 
PC 3 and PC 2-5 types burning fuels o f 
sulphur >  1.8% and greater than 12 for 
their PC 2 types. For their latest PC 4-2 
and PC 2-6 engines they require a lubricat
ing oil with an initial TBN of 40 when 
burning the worst quality fuels. Most en- 
ginebuilders now prefer only oils with an 
initial TBN of 30 and several are expressing 
a preference for 40 TBN for severe condi
tions. Even MAN, who have never deman
ded TBN levels in excess of actual require
ments, see a need for a 40 TBN oil for their 
new L 58/64 engine when burning C IM A^ 
12 fuel.
When the equilibrium TBN of an eng ine

66 SenW 54STE IAARGANG NRj*



TSN

»  TIME

Figure 7. The influence o f fuel sulphur content on equilibrium TBN.

using a fuel of known sulphur content with 
a known oil consumption has been estab
lished, then the implications of the use of 
fuels with higher sulphur content can be 
predicted with some degree of confidence. 
Take, for example, a medium speed main 
engine burning a residual fuel with 3% 
sulphur content, using an oil of 30 TBN at a 
consumption of I g/bhp/hr.
In such circumstances the equilibrium TBN 
is likely to  be established at about 22, a fall 
of 8 from that of a new oil (Figure 7 curve 
A).

If the fuel should be changed to  one of 4% 
sulphur content then the TBN should fall in 
the proportion 4/3 to 19,3 but due to the 
higher dew-point it is likely to fall further 
to around 18. Similarly a change to a 5% 
sulphur fuel would cause the TBN to  fall to  
around 14. In such circumstances, a change 
to a 40 TBN oil would be recommended 
(curves D & E) when the equilibrium TBN 
would be 10 higher.
This comfortable apparent relationship be
tween TBN retention and lubricant 
performance should not be taken to  mean 
that little development work needs to be 
done on medium speed engine lubricants, 
other than ensuring adequate alkaline 
capacity. The high powered fuel efficient 
engines of the future are likely to  put 
additional stress on the lubricant in terms 
of:
-  Acid neutralisation
-  Thermal Stability
-  Cleanliness
-  Bearing protection.

Combustion derived problems
Up to  the present time, corrosive wear of 
cylinder liners by combustion acids has not 
been a serious problem on four-stroke 
medium speed engines, probably because 
the oil film can be replenished more 
copiously on the non-working stroke.

However, the projected high firing press
ures of 180 bar and over will serve to raise 
the dew-point of those acidic combustion 
gases -  perhaps to  a level where corrosive 
wear may become as prevalent on those 
engines as on the two-stroke crossheads. 
If this should prove to  be the case, then the 
optimum solution is not likely to  be a 
further rise in alkal inity levels, on economic 
grounds if for no other reason.
We should be likely to pursue the question 
of improved acid neutralisation rates in 
much the same way as we are currently 
progressing crosshead engine cylinder oil 
development. Similarly, our work on the 
thermal stability of crosshead engine cylin
der oils will serve as the basis for our 
developments on medium speed engine 
oils. Basically, this involves the selection of 
high quality base oils and the use of opti
mum anti-oxidants and other additives. 
The question of engine cleanliness depends 
much on the ability of the lubricant to 
solubilise, peptise and hold in suspension 
the particles of soot and dirt, but it is also 
related to  the performance and condition 
of the engine itself and to  the lube oil 
purification system.

Bearing problems
Because of the high loadings in current and 
future highly rated medium speed engines 
the traditional thick white-metalled bear
ings have been almost universally super
seded by thin shell bearings of lead-bronze, 
copper-lead or tin-aluminium.
These are bi or tr i metal bearings having an 
accurately machined thin steel shell lined 
with a thin layer of the bearing al loy, usual ly 
with an overlay of white-metal. These thin 
shell bearings have poor embedability 
characteristics and therefore have a low 
tolerance for extraneous particles in the 
lubricating oil. For this reason, it is essential 
-  and has become common practice -  to  
install full flow self-cleaning filters in the

lubricating oil flow to  the engine. These are 
usually rated at 30 micron mesh size and 
they should retain all particles above this 
size.
However, on today’s highly rated engines 
the bearing loads have been increased to a 
level where oil film thicknesses can be less 
than 5 micron. W ith the existing technolo
gy, filters cannot be produced to clean 
down to  this size therefore some bearing 
problems cannot be avoided.
The lubricant used, as well as serving to 
cool the bearing and its journal, makes a 
direct contribution to oil film thickness by 
virtue of its viscosity. The more viscous an 
oil may be at the bearing temperature, the 
thicker will be the oil film -  all other 
variables being equal.
Whilst the term ’viscosity’ is clearly under
stood by all concerned with lubricants and 
engines, the term Viscosity index' (VI) is 
not so, even though it may be recognised as 
indicating how an oil’s viscosity will vary 
with temperatures. In terms of viscosity, 
high VI oils (VI 100) are generally consid
ered to  be superior to medium or low VI 
oils (V I85 -  50) because they do not suffer 
as much change in viscosity when heated or 
cooled. However, all engine oils are classi
fied by their viscosity in centiStokes at 
I00°C so at this temperature, viscosity 
index is not a consideration.
I00°C happens to be the generally 
accepted temperature of the oil film in an 
engine bearing, hence the viscosity index of 
the lubricant used will have little or no 
influence on the oil film thickness as shown 
in Figures 8 and 9.
What is important is the viscosity of the oil 
at the bearing temperature and it is the 
actual temperature which gives the 
greatest influence. As shown in Figure 10, a 
temperature difference of only 10 °C can

30 oils
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change an SAE 30 viscosity to an SAE 40 
and vice versa. Some work done on oil film 
thickness calculations has shown that a 
move from SAE 30 to SAE 40 gives an 
approximate 10 percent increase in oil film 
thickness.
Another influence which the lubricant has 
on bearing protection is in avoiding bearing 
corrosion by preventing the formation of 
weak organic acids which will attack any 
lead based metals. These acids are formed 
as a result of the oxidation of hydro-car
bons (lube oil or fuel) and they are likely to 
be present in today’s and future engines as a 
by-product from the combustion of ins
table poor quality fuels.

Synthetic lubricants
A synthetic lubricant consists of base oils 
manufactured by chemical synthesis to 
which have been added the appropriate 
performance additives. The most com
monly used synthetic base oils are synthe
sised hydrocarbons such as polyalphaolefin 
(PAOL.) and esters of a pure dibasic acid 
(diesters). In a fully synthetic engine oil 
both types will be required, the PAOL 
being the major component with the dies
ter included to  impart additive solubility. 
Synthetic lubricants have been used in 
some marine applications for several years, 
e.g. refrigerating compressors, air com
pressors and gears, and there is no doubt 
that they can give a performance superior 
to comparable mineral base oils in many 
cases, particularly in relation to very low 
temperature conditions.
Synthetic base oils are attractive to the 
lube oil formulator because of their chemi
cal simplicity relative to mineral base oils 
and the fact that they can be manufactured 
consistently to meet specific require
ments. They do, however, have one big

Table IV  -  108 hour Petter W-l test results

SAE 40  Viscosity at 100'C  14.15 cSt

D e g r e e s  C e l s i u s

Oils tested Mineral Semi-synthetic Synthetic
12 TBN 12 TBN 12 TBN

Bearing wt. loss mg 20 20 14
Vise, increase % 35.9 26.7 10.2

Table V -  N O A C K  test results

Oils tested N O A C K  % 
by weight

Mineral Base Oil 10 cSt 4.5
Mineral Base Oil 10 cSt 3.8
PAOL 8 cSt 4.9
Diester 8 cSt 2.9
12 TBN mineral oil 11.5 cSt 4.4
12 TBN synthetic oil 1 1.5 cSt 3.0

disadvantage in that the cost of a synthetic 
engine oil will currently be about five times 
the cost of a comparable mineral based oil. 
This impediment is likely to  restrict the 
application of synthetic engine oils in the 
marine field to  emergency generator en
gines and other specialised engine types for 
the foreseeable future. Bearing in mind the 
relatively large quantities of lube oil in 
circulation in a high power medium speed 
engine, on the basis of current costs the use 
of a synthetic lubricant could not be justi
fied. The technical advantages offered by a 
synthetic product do not appear to be 
outstanding when considered against the 
requirements of a large medium speed 
engine.

Oxidation stability
There is no doubt that the oxidation stabil
ity of synthetics is superior to that of mine-
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Figure 9. Effect o f viscosity index on SAE 
40 oils.
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Figure 10. Effect o f temperature on 
viscosity.

ral oils because they can have a built-in 
stability as in the case of diesters or the 
chemistry of their degradation is specific 
and can be countered more effectively by 
inhibitors as in the case of PAOL’s. This is 
supported by the following results from 
our testing in a Petter W-1 engine where 
the oil is subjected to a sump temperature 
of I 35 °C for a test duration of 108 hours. 
The oxidation of the oil is assessed in terms 
of bearing weight loss due to corrosive 
attack by oxidation acids and oil viscosity 
increase due to  gummy bye-products of 
oxidation.

The results given in Table IV demonstrate 
that a synthetic oil does have superior 
oxidation stability. However, taken in the 
context of the many such tests we carry 
out on a wide variety of mineral and synthe
tic oils we do not consider them to show a 
dramatic advantage. It is also true to say 
that we have not so far encountered any 
difficulties in meeting oxidation stability 
requirements for current medium speed 
engines by using high quality mineral base 
oils. If and when operating conditions in
crease in severity, then we are confident 
that we can meet the challenge with a 
further improvement in the amounts of 
oxidation inhibitors carefully selected for 
the appropriate application.

Volatility
Synthetic oils will have a lower volatility 
than mineral oils of equal viscosity and this 
can be a significant advantage in the case of 
low viscosity oils for high speed automo
tive engines. However, in the viscosity 
range of 10-15 centiStokes as required for 
marine medium speed engines oils, the 
conventional products used -  if produced 
from properly processed quality mineral 
o ils -w ill have al low volatility. From a large 
nummer of Noacks tests we have carried 
out to assess the volatility characteristics of 
synthetic and mineral based oils, we have to 
conclude that there seems little advantage 
in terms of volatility improvement by using 
a synthetic instead of a mineral base oil.

The results in Table V show only a marginal 
advantage in synthetic base oils over mine
ral base oils. The low volatility of the 12 
TBN synthetic oil has been achieved by 
careful selection of PAOL’s and diesters. In 
actual fact, we found that the volatility of 
various synthetic oils could lie in the range 
of NOACK % 3 to 10 whereas mineral oils 
lie in the range 4-7. Hence our conclusion
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of little advantage in practical terms from 
using synthetics.

Viscosity
Synthetic oils have inherently better 
viscosity temperature characteristics than 
mineral oils, but this is not of particular 
advantage in medium speed engines. As 
mentioned in the section on bearing prob
lems, improved viscosity index gives 
no advantage at temperatures around 
100 °C. There could be a slight advantage 
in terms of oil film thickness at the higher 
temperatures on the cylinder liner walls 
and in terms of fuel saving resulting from 
improved mechanical efficiency, but both

of those parameters would be difficult to 
measure and the benefits virtually impossi
ble to quantify.
It is in the realm of very low temperatures- 
below — 20 °C -  where the synthetics 
have a marked superiority over mineral oils 
in terms of viscosity and flow characteris
tics.

C O N C LU SIO N
To a great extent synthetics are in a 'chick
en and egg' situation. A price reduction is 
needed to encourage usage and greater 
volumetric usage is needed to encourage a 
price reduction. Although technical supe
riority can be demonstrated in a wide

range of lubricant applications, rarely can 
the current price differential be confident
ly justified. On this basis we cannot envis
age the widespread use of synthetic base 
oils for medium speed engine lubricants 
until:
a. the metallurgy of engine components 

allows adiabatic operation or
b. mineral base oils become scarce or
c. the cost of synthetic oils approaches 

that of mineral oils.

Each of these three parameters is a distinct 
possibility for the long term future, hence 
we are continuing our research into syn
thetic oils.

SLEEPBOOT ’LINGE’

In opdracht van Delta Shipyard Sliedrecht
B.V. is op 15 november 1986 op het be
drijfsterrein van de scheepswerf Bijlsma in 
Wartena de sleepboot 'LINGE' te water 
gelaten. De doop van deze sleepboot van 
het type Delta tug DT 2750 werd verricht 
door mevrouw H. Zwart-van Os, echtge
note van de oudste in dienst zijnde sleep
bootkapitein bij de Koninklijke Marine. D it 
schip is het eerste van een serie van vier

sleepboten, welke Delta Shipyard, geves
tigd te Sliedrecht, in opdracht heeft voor 
de Koninklijke Marine. Als voorwaarde 
werd echter wel gesteld dat bij de bouw 
van de schepen zoveel mogelijk gebruik 
zou worden gemaakt van Nederlandse 
produkten en leveranciers. Het schip werd 
enkele dagen na de tewaterlating naar Slie
drecht versleept waar Delta Shipyard voor 
de verdere afbouw zal zorgdragen. Wan

neer het schip is afgebouwd zal het sleep- 
werkzaamheden gaan verrichten in de ha
ven van Den Helder. Het nieuwe schip 
heeft een lengte van 27.50 meter bij een 
breedte van 8.30 meter en een holte van 
3.80 meter. De diepgang van de sleepboot 
bedraagt 2.70 meter. De voortstuwing zal 
geschieden door twee Stork Werkspoor 
Dieselmotoren met een gezamenlijk ver
mogen van 1600 pk.
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DE NEDERLANDSE OFFSHORE 
INDUSTRIE EROP OF ERONDER?
Een beleid voor de Toekomst

door: W. W. Massie, Ai. Sc. P.E.*

Samenvatting
D it rapport bekijkt de achtergrond, huidige situatie, en mogelijke toekomst van de Nederlandse Offshore Industrie. Omdat Nederland 
niet voorop kan lopen bij alle soorten offshore werk, is -  uitgaande van bestaande sterktes -  een viertal potentiële toekomstige 
marktgebieden gesignaleerd. D it is een nadere uitwerking van de 'speerpunt Offshore'genoemd door de Commissie Wagner in het 
begin van de jaren tachtig.
Deze vier marktgebieden zijn:
-  Diensten (Inspectie, evaluatie, onderhoud, reparatie, modernisering en opruiming) ten behoeve van bestaande offshore constructies,
-  Ontwikkelingen van goedkopere concepten om olie en gas te produceren uit kleinere velden in ondiep (to t 100 m) water,
-  Ontwikkelingen van betere concepten voor olie en gas productie in dieper water, en
-  Het zeemilieu en het rationele beheer hiervan.

Om deze markten in de komende jaren te ondersteunen, is meer nodig dan een sterke industrie. Zonder bijbehorende capaciteiten in 
strategisch marktgericht onderzoek en in het onderwijs is een ’high technology ’ industrie -  zoals de Offshore -  op de lange termijn ten 
dode opgeschreven. Ook om mee te (blijven) kunnen doen aan de offshore markt, moet Nederland een bepaalde ’kritische massa’ aan 
kennis en uitvoerende capaciteit behouden.
Nederland heeft een netto export van offshorekennis en produkten. Terugtrekking van de Nederlandse offshore industrie to t alleen 
zijn eigen markt, zou een verdere inkrimping en latere sterfte betekenen.
Nederland heeft een achterstand op het gebied van totaal project management en beheersing van kwaliteit, tijd en geld.
Het oprichten van een Offshore Studies Institute bij de Technische Universiteit Delft zou het universitaire onderwijs en de 
onderzoeksinspanning van de verschillende deelnemende faculteiten bevorderen. Ook zou dit instituut het gebrek aan een brede, puur 
offshore gerichte organisatie in Nederland opheffen. Samen met de IRO zou dit instituut het concept van een Nederlands 'Center o f 
Offshore Excellence’ versterken.
Nederland moet oppassen dat het niet op een al te grote kennisachterstand gezet wordt door de andere landen rond de Noordzee. 
Actieve stimulering door de overheid zoals in dit rapport is aangegeven zou op lange termijn de internationale industriële positie van 
Nederland versterken in een gewenst (high technology) gebied.

Voorwoord
Dit verslag is ontstaan uit een regelmatig 
overleg tussen het dagelijks bestuur van de 
Werkgroep Offshore Technologie van de 
Technische Universiteit Delft en de Direk- 
teur en de Secretaris Onderzoek van de 
Industriële Raad voor de Oceanologie.
Bij deze dankt de auteur bovengenoemde 
personen voor het verstrekken van gege
vens en het leveren van constructieve op
merkingen bij het to t stand komen van dit 
manuscript.

Inleiding
In het begin van de jaren tachtig heeft de 
Nederlandse regering een commissie (be
kend als de Commissie Wagner) in het 
leven geroepen om een industriebeleid 
voor Nederland te formuleren. In twee 
opeenvolgende rapporten van deze com
missie is ’Offshore’ als waardevol speer
punt voor de Nederlandse industrie ge
noemd. Het was niet de taak van deze 
commissie om een gedetailleerde nadere 
uitwerking van deze uitspraak te geven. 
D it was in die tijd niet zo urgent omdat de

’ Coörd inator voor Offshore Technologie 
Technische Universite it Delft.

Offshore industrie nog in een sterke groei- 
fase verkeerde.
De schok ten gevolge van de olieprijs de
stabilisatie eind 1985 heeft deze groei ab
rupt doen veranderen in een meer negatief 
gerichte tendens voor de offshore indus
trie over de gehele wereld. Om de gevol
gen voor de Nederlandse industrie be
perkt te houden, is een toegespitst beleid 
nodig; een beleid dat steunt op een gefun
deerde visie voor de langere termijn. Deze 
publikatie is een poging om invulling daar
aan te geven. D it zou, wellicht, een hulp
middel kunnen zijn voor de Regering en de 
nieuwe Commissie voor Technologiebe
leid.
Dat er een beleid moet komen, hiervoor is 
reeds eerder gepleit in publikaties van de 
Industriële Raad voor de Oceanologie 
(IRO). In een brief aan de Minister van 
Econmische Zaken in mei van 1986 is dit 
'een Nederlands strategisch plan voor bui- 
tengaatse activiteiten’ genoemd.
Ten behoeve van de discussie wordt de 
term ’Offshore’ gedefinieerd als 'betrek
king hebbend op werkzaamheden ten be
hoeve van een gelocaliseerd gebied buiten
gaats’. De term ’gelocaliseerd’ hierin is 
gebruikt om een vast produktie platform,

alsmede een drijvend platform, en zelfs een 
(niet al te grote) olievlek te kunnen omvat
ten, maar niet, bijvoorbeeld, de 'traditio
nele' scheepvaart of visserij. Binnen deze 
definitie valt wel werk dat uitgevoerd 
wordt aan de wal, in de havens, en op zee 
zolang dit gebeurt ten behoeve van buiten
gaats gelocaliseerde gebieden. Deze defi
nitie laat ook offshore windmolens of Oce- 
an Thermal Energy Conversion (OTEC) 
systemen toe, maar de olie en gaswinning 
vormen toch verreweg het belangrijkste 
onderdeel.

Dit rapport heeft drie belangrijke uit
gangspunten:
-  Inspanning moet geconcentreerd w or
den op gebieden waar Nederland nu al 
sterk in is (in tegenstelling to t inbreken in 
nieuwe markten) en uitbreiding zoeken 
’aan de randen’ van deze sterkte.
-  Nederland en de Nederlandse industrie 
moeten vrij snel voordeel hebben van het 
te voeren beleid.
-  Om sterk te blijven in de offshore op 
lange termijn, moeten in Nederland drie 
onderdelen sterk zijn: Industrie (werk uit
voering & diensten), Onderzoek (onder te 
verdelen in drie groepen: zuiver weten
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schappelijk, strategisch toepassingsgericht 
en produktgericht en als derde, Onderwijs 
(op alle niveaus to t universiteiten toe).

Hoe belangrijk is de offshore 
voor Nederland?
Tabel I geeft een overzicht van de omvang 
van de Offshore industrie in Nederland. 
Deze industriële omvang bestaat voor het 
grootste gedeelte uit 'high technology' 
werkzaamheden.

Tabel I Overzicht van de Nederlandse Off
shore Industrie

Betrokken bedrijven 
Aantal werknemers 
Omzet (guldens/jaar): 
Nederlands gedeelte 
van de Noordzee 
Export

Totaal:

I 800 
20 000

I 200 000 000 
I 800 000 000

3 000 000 000

Er is geschat door het Ministerie van Eco
nomische Zaken dat ongeveer 70% van de 
opdrachten vanuit het Nederlandse ge
deelte van de Noordzee aan Nederlandse 
bedrijven gegund wordt. Wel geven deze 
bedrijven op hun beurt ongeveer de helft

hiervan door aan buitenlandse bedrijven. 
Van de 1800 bedrijven, hebben ongeveer 
250 voldoende belang bij de offshore om 
lid van de Industriële Raad voor de Ocea- 
nologie (IRO) te zijn.

Het ’meedoen’ op de internationale off
shore markt is tevens een bewijs van de 
algemene kwaliteit van de Nederlandse 
industrie. Vaak biedt de offshore ook een 
uitstekende ’binnenkomer’ bij een aantal 
landen waar nog veel meer te doen valt. D it 
vergroot het belang dat gehecht mag wor
den aan de offshore industrie; deze extra 
invloed is, helaas, onmogelijk precies vast 
te stellen.

De Nederlandse offshore 
anno 1986
De offshore industrie over de gehele we
reld is nog niet bekomen van de schok van 
de olieprijs destabilisatie eind 1985. Deze 
schok heeft de grote opdrachtgevers hard 
getroffen en, op hun beurt, de uitvoerende 
bedrijven. Gelukkig is de situatie in Neder
land in het algemeen toch wat beter dan, 
bijvoorbeeld, in de Verenigde Staten waar 
een aantal opdrachtgevers en uitvoerende 
bedrijven al gevallen zijn. Toch is er op dit 
moment in Nederland een vrij algemene

onderbenutting van de voor de offshore 
relevante industrie.
Het onderzoek heeft ook, samen met de 
offshore industrieën, geleden. Onderzoek 
buiten de universiteiten is veelal een eerste 
slachtoffer van economische terughou
dendheid van opdrachtgevers. Er is op dit 
moment daar een onderbenutte onder
zoekscapaciteit. Universitair offshore on
derzoek heeft hetzelfde lot ondergaan als 
het onderwijs in het algemeen -  zie hier
onder.
Onderwijs is een speciaal geval in deze. 
Offshore onderwijs is een (onbedoeld) 
slachtoffer geweest van de algemene be
zuinigingen in het onderwijs. Ten tijde van 
inkrimping van het hogere onderwijs is het 
maar marginaal gelukt om nieuwe activitei
ten ten behoeve van de offshore te ont
plooien. Er is te weinig staf die ’full-time’ 
voor offshore activiteiten bezig is; de 
meerderheid van de in de offshore werkza
me staf heeft een niet-offshore achter
grond, en offshore geniet ook niet hun 
primaire belangstelling, zeker niet ten tijde 
van afslanking.

Historische achtergrond
Alvorens een lijn voor de toekomst uit te 
stippelen, is het het beste om een extrapo-

SenW 54STE IAARGANG NR 4 71



leringsbasisopte bouwen via een blik terug 
in de Nederlandse industriële geschie
denis.
De sterkte van de Nederlandse cultuur 
komt voort uit de gaven die uit een (mari
tieme) handelsachtergrond stammen; ta
lenkennis, geldbeheer, invoer 
en uitvoer, ontwikkelingshulp, alsmede 
handelsvaart en baggeren zijn alle gebieden 
waarin Nederland al langdurig een uitste
kende internationale reputatie geniet. Ne
derland is ook sterk in onderwijs in het 
algemeen, het construeren van objecten, 
en is nog al milieubewust. (D it laatste punt 
misschien niet sinds eeuwen.) Helaas moet 
een negatieve eigenschap van Nederland 
ook genoemd worden: efficiënt, overzich
telijk management lijkt onmogelijk.
Een soortgelijke beschouwing van de off
shore industrie levert een veel ’jonger’ 
beeld op. Zo is, bijvoorbeeld, de eerste 
Noordzee offshore activiteit pas te vinden 
aan het begin van de jaren zestig. Deze 
jonge industrie heeft een enorme (positie
ve) schok van ontwikkelingen doorge
maakt ten gevolge van de stapsgewijze 
olieprijsverhogingen van 1974 en 1978. 
Hierdoor haalde de technische uitvoering 
het onderzoek en ontwikkelingswerk in; 
het doel was oliewinning, terw ijl investe
ringskosten van secundair belang waren. 
Hoewel enkelen in de industrie al vroeger 
onderkenden dat men niet eindeloos door 
kon gaan op deze basis, is dit feit extra 
duidelijk geworden door de abrupte daling 
van de olieprijs in 1985.
De Nederlandse offshore industrie wordt 
gekenmerkt door haar diversiteit in om
vang. De grote opdrachtgevers -  bijna alle 
oliemaatschappijen -  zijn bekend om hun 
grootte en hun internationale karakter. 
Men moet zich realiseren dat de investe
ringen ten behoeve van één enkel (groot) 
offshore olieveld in de orde van grootte 
liggen van die voor de Ooster-Schelde- 
dam. Deze grootte van opdrachten vindt 
men niet dagelijks in andere industriële 
bedrijfstakken. Bovendien komen de in
dustrieën van meerdere landen in aanmer
king voor de uitvoering. De onmiddellijke 
consequentie hiervan is dat de Nederland
se industrie te allen tijde in de internationa
le concurrentie mee moet kunnen gaan. 
Toeleveranciers zijn ruimschoots aanwe
zig in Nederland. Meestal zijn het relatief 
kleine zelfstandige bedrijven of een klein 
onderdeel van grotere bedrijven. Vaak zijn 
deze toeleveranciers sterk gespeciali
seerd; een aantal hiervan heeft een reputa
tie in de wereld waar Nederland trots op 
mag zijn.
Het internationale karakter van de off
shore industrie maakt dat veel van de be
drijven van Nederlandse herkomst buiten
landse vestigingen hebben. Ook is een aan
tal van de in Nederland werkende offshore 
bedrijven vestigingen van buitenlandse on
dernemingen.
Offshore onderzoek in Nederland bevat

weinig wat zuiver wetenschappelijk ge
noemd kan worden. Al valt veel van het 
werk van het NIOZ in de categorie weten
schap, is het meeste offshore onderzoek bij 
de Technische Universiteit in Delft veel 
meer van strategische toepassingsgerichte 
aard. D it komt vermoedelijk door de ge
richtheid van de industrie, alsmede zijn 
’jonge' leeftijd en sterke groei.
Strategisch, toepassingsgericht onderzoek 
wordt uitgevoerd in een aantal wereldbe
kende instituten die alle een breder terrein 
dan offshore bestrijken; voorbeelden hier
van zijn Marin, TNO, en het Waterloop
kundig Laboratorium met het Laboratori
um voor Grondmechanica. Zoals al ge
noemd is, levert de Technische Universi
te it Delft ook een bijdrage in deze catego
rie. Opvallend is dat er nog geen specifiek 
instituut in Nederland bestaat dat zich be
zighoudt met de totale offshore.
Hoger onderwijs is geconcentreerd op 
enige scholen. De Hogere School voor 
Olie en Gas Technologie (HSOGT) in Den 
Helder en de Technische Universiteit 
Delft (TUDelft) zijn de belangrijkste.

Nederlands sterke en zwakke 
punten
De Nederlandse offshore industrie is sterk 
op een aantal ’high technology’ gebieden:
-  Het bouwen, aan land, van kleinere -  
vaste alsmede drijvende -  offshore onder- 
steuningsconstructies en het fabriceren 
van bovenbouwonderdelen voor alle soor
ten platforms.
-  Hierbij aansluitend, doet Nederland het 
ook goed op het gebied van het transport 
en de installatie van allerlei soorten van 
vaste offshore constructies inclusief ’alles 
erop en eraan’.
-  Nog andere transportfacetten zijn be- 
voorradingsdiensten en transport van per
soneel, hetzij over het water of via de lucht.
-  Het leveren van specifieke produkten, 
soms klein, en soms groot, is iets dat met 
succes gebeurt, vaak door relatief kleine 
bedrijven.
-  Nederland heeft verbazingwekkend 
succes gehad met enige facetten van het 
werk in de noordelijke Poolzee.
-  Het laatst genoemd, maar zeker niet het 
onbelangrijkst, is het ontwerpen van con
structies ten behoeve van de bovenge
noemde sterke facetten van de Nederland
se industrie.

Een klein land als Nederland kan niet ver
wachten dat zij vooraan zal lopen in alle 
takken van de offshore industrie. Enige van 
de minder sterke gebieden zijn:
-  Nagenoeg alle boringsapparatuur, fabri
cage hiervan alsmede kennis van bijbeho
rende petroleum reservoir technologie is 
’import’.
-  Andere landen, met name Japan, lopen 
ver voor met het ontwikkelen van offshore 
gesitueerde systemen van alternatieve 
energieopwekking.

-  De industriële offshore opdrachtgevers 
eisen een zeer hoge mate van kwaliteits
controle. Hiervoor is een hoge graad van 
management nodig. De Nederlandse in
dustrie heeft moeite om deze graad van 
management te bereiken.

Algemene observaties 
en verwachtingen voor de toekomst
De dagen van een onbegrensd olieprijsni
veau zijn voorbij; de meest algemene ver
wachting is dat de olieprijs op langere 
termijn na een periode van een prijs van 
$ 12 a $ 14 per vat, een prijs van $20 a $25 
per vat zal bereiken. Nog hogere prijzen 
zijn hierbij niet uitgesloten. Onder deze 
omstandigheden is een redelijke mate van 
offshore activiteit te verwachten. Het jaar 
1986 is gekenmerkt door een steeds 
schommelende olieprijs, iets dat alleen on
zekerheid in de bedrijven bevordert.
De grootste olievelden in ondiep water in 
gebieden waar al intensief gezocht is (een 
aantal gebieden, vaak nabij de meer geïn
dustrialiseerde landen) zijn grotendeels al 
gelocaliseerd. Het zoeken naar nieuwe 
produktiegebieden zal daarom geconcen
treerd moeten worden op drie terreinen:
-  Kleinere velden zijn over de gehele we
reld te vinden, ten eerste in ondiep water. 
Een deel hiervan is in het Nederlandse deel 
van de Noordzee gelegen.
-  Men mag verwachten dat er nog wel een 
aantal grote olievelden gevonden zullen 
worden in zeegebieden waar to t nu toe 
nog niet zo veel exploratie plaatsgevonden 
heeft. Deze locaties hebben vaak een rela
tief onplezierig meteorologisch of politiek 
klimaat; men kan denken aan de poolzeeën 
of gebieden nabij politiek onstabiele lan
den. Dit is voor Nederland geen thuis
markt, maar bijna alle op offshore gerichte 
landen ondervinden ditzelfde nadeel.
-  Wellicht zijn er ook nog grote olievel
den te vinden in dieper (meer dan 150 m) 
water. Deze gebieden-alle buiten Neder
land -  zijn economisch gezien nogal afhan
kelijk van de te verwachten olieprijs op 
langere termijn.

Er is behoefte aan goedkopere methoden 
om naar olie en gas te boren. Een vermin
dering van de boorkosten zou zowel ex
ploratie als produktie stimuleren.
Een geheel ander onderwerp is dat veel 
bestaande velden en installaties het einde 
van hun economisch leven beginnen te 
bereiken. In tegenstelling to t de meeste 
projecten van soortgelijk investeringsni
veau, is het leven van een olieveld meestal 
beperkt to t enige tientallen jaren. Dit 
houdt in dat de reeds bestaande platforms 
op zee gemoderniseerd zullen moeten 
worden, andere toepassingen hiervoor ge
vonden moeten worden of, op zijn ergst, 
verwijderd moeten worden. Al deze as
pecten zullen van belang blijken te zijn voor 
de toekomst.
Alternatieve energie (wind, OTEC, etc.)
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kan ook enig offshore werk inhouden. 
Ontwikkeling op dit gebied wordt nu ge
remd door de onzekere olieprijs. Wel is dit 
onderwerp nog (steeds) aantrekkelijk 
voor speciale doeleinden (geïsoleerde ge
bieden, e.d.); de vooruitzichten op lange 
termijn (vijftig jaar) zijn toch goed. Enige 
landen die afhankelijk zijn van energie-im- 
port blijven hiermee bezig.

Veel landen geven hun eigen offshore be
drijven een ’steun in de rug’ -  hetzij door 
marktprotectionisme, directe subsidiëring 
of overheidssteun voor bepaalde soorten 
van onderzoek of onderwijs. D it bemoei
lijkt de concurrentiepositie van Neder
landse bedrijven in die landen waar dit 
meer gebeurt dan in Nederland.

Specifieke observaties 
en verwachtingen
Voor de Noordzee zijn enige aanvullingen 
op de zojuist gestelde algemene punten 
mogelijk:
-  De grote olie- en gasvelden in ondiep 
water zijn al in produktie; een aantal van 
deze tonen nu al een dalende tendens in 
hun produktie. Modernisering van de in
stallaties, en later misschien zelfs verwijde
ring daarvan, zal hier een markt worden.
-  Expansie naar dieper water zal wat afge
remd worden totdat de olieprijs hoger 
wordt.
-  Er is een sterke behoefte om kleinere 
velden in ondiep water te ontwikkelen op 
een economisch verantwoorde manier. 
Hiervoor is een hoge olieprijs of techni
sche innovatie nodig.
-  De bevolking rond de Noordzee is rela
tief milieubewust.
-  Alle landen om de Noordzee geven een 
of andere vorm van overheidssteun aan hun 
offshore onderzoek en ontwikkeling (re
search and development). Sommige doen 
dat door directe overheidssteun, andere 
door oliemaatschappijen die dingen naar 
concessies te dwingen om onderzoek te 
doen uitvoeren in hun land, en weer andere 
door combinaties van beide vormen. Orde 
van grootte getallen voor enkele landen (in 
guldens per jaar) zijn:

Duitsland
Engeland
Nederland
Noorwegen

80 000 000 
550 000 000 

10 000 000 
350 000 000

Wat voor de Noordzee geldt, geldt in het 
bijzonder voor Nederland. Hierbij is het 
toch mogelijk om enige aanvullingen en 
toespitsingen te geven:
-  Er bestaat een groot aantal kleine olie- 
en gasvelden onder het Nederlandse deel 
van de Noordzee die nog geëxploiteerd 
kunnen worden; een voordeel is dat zij in 
relatief ondiep water staan.
-  De Nederlandse bevolking is bijzonder 
milieubewust.
-  Twee van de oudste platforms in de

Noordzee -  het REM-eiland en het iicht- 
eiland Goeree -  vallen onder het beheer 
van de overheid. Deze kunnen nuttige on
derzoeksobjecten worden, bijvoorbeeld 
ten behoeve van het bepalen van de reste
rende levensduur van offshore construc
ties.

Acties voor Nederland ten behoeve 
van de korte termijn
De bestaande overcapaciteit van de Ne
derlandse offshore industrie en van de voor 
offshore werkende onderzoeksinstituten 
moet aandacht krijgen. Er zijn, in principe, 
drie verschillende mogelijkheden:
-  Een botte oplossing is eenvoudigweg 
het marktmechanisme te laten werken en 
de betrokken organisaties te laten afslan
ken. Om later zinnig mee te blijven doen in 
de internationale offshore markt, moet 
een bepaalde 'kritische sterkte’ behouden 
blijven. Dit is nodig om een geloofwaardig 
kennisniveau en uitvoeringscapaciteit aan 
te kunnen bieden. Bij deze benadering kan 
deze 'kritische sterkte’ verloren gaan.
-  Het andere uiterste zou directe econo
mische steun aan specifieke bedrijven zijn. 
In het licht van een aantal fiasco’s in het 
verleden, lijkt een toepassing van deze 
oplossing ook niet altijd de meest ge
wenste.
-  Een mogelijke tussenoplossing is het 
subsidiëren -  voor een vooraf vastgestelde 
termijn -  van onderzoek en ontwikkeling 
ten behoeve van specifieke bedrijven of 
bedrijfstakken. D it zou uitgevoerd kunnen 
worden deels in de betrokken bedrijven 
zelf, en deels in de bestaande onderzoeks
instituten. Hiermede zouden kenniscon
centraties behouden blijven en zou tegelij
kertijd ontwikkelingswerk, dat nodig is om 
mee te gaan met de toekomstige markt, 
worden gestimuleerd -  zie beneden. Een 
belangrijk toetsingscriterium voor subsi
die aanvragen kan zijn de mate waarin het 
werk een bijdrage levert aan het bereiken 
van doelstellingen op langere termijn ten 
aanzien van de offshore industrie in Neder
land.

Versterking van het offshore onderwijs is 
nodig om als land mee te blijven doen in 
deze bedrijfstak. Toekenning van meer, 
’full-time’ medewerkers met offshore er
varing is zelfs al nodig bij de reeds bestaan
de pogingen om offshore onderwijs gestal
te te geven en op een zeifde niveau te 
brengen als andere programma’s in de fa
culteiten in binnen- en buitenland. De af
slanking ten gevolge van de bezuinigingen 
bij het onderwijs heeft ook de noodzakelij
ke expansie van onderwijs in de offshore te 
veel geremd.
Het oprichten van een Offshore Studies 
Institute bij de Technische Universiteit 
Delft is nodig en zal de volgende voordelen 
hebben:
-  D it Instituut zou het onderwijs en de 
onderzoekstaken t.b.v. de offshore, uitge

voerd door de diverse faculteiten, een 
’geïntegreerd gezicht’ geven, analoog aan 
deze functie van de IRO voor de industrie. 
De industrie moet zeggenschap hebben in 
de activiteiten van dit instituut.
-  D it instituut, in Nederland exclusief ten 
behoeve van breed, offshore-gericht uni
versitair onderwijs en onderzoek, zou een 
centrale contactfunctie voor deze activi
teiten naar binnen- en buitenland kunnen 
vervullen.
-  Een goed gekozen locatie, in de buurt 
van de IRO alsmede enige van de andere 
voor de offshore-werkende onderzoeks
instituten, zou het profileren als een inter
nationaal Nederlands 'Center of Offshore 
Excellence’ kunnen bewerkstelligen.

Opleidingen -  eerst via postacademische 
cursussen -  zijn nodig om de Nederlandse 
(offshore) industrie in staat te stellen haar 
achterstand op het gebied van technisch 
management van tijd, geld, en kwaliteit in 
te halen. De managementsachterstand 
blijkt een groot struikelblok in de interna
tionale concurrentie van veel bedrijven te 
zijn; ondernemingen die op deze facetten 
zwak blijven zullen de internationale con
currentiestrijd verliezen. Deze inspanning 
zal een ‘spin-off hebben naar andere indus
trieën.
Onderzoek om op de behoeftes van de 
langere termijn markten in te kunnen spe
len zou nu al gestart moeten worden. Op 
deze manier kan Nederland zijn bestaande 
industrie (tijdelijk extra) steunen om in de 
komende decennia klaar te staan.

Richtingen voor Nederland 
op langere termijn
Nederland zal zijn offshore inspanningen 
moeten concentreren in de toekomst; het 
heeft niet de capaciteit om bij alle (off
shore) gebieden voorop te lopen. De hier
boven gegeven analyse laat zien dat de 
volgende marktgebieden als aantrekkelijk 
voor Nederland in de komende jaren ge
noemd kunnen worden:
-  Inspectie, evaluatie, onderhoud, repara
tie, modernisering en zelfs opruiming van 
bestaande offshore constructies is een on
afwendbare, opkomende wereldmarkt. 
Nederland heeft al een gunstige uitgangs
positie vanwege zijn reputatie op het ge
bied van engineering, transport en installa
tie. Het Nederlandse REM-eiland en het 
lichteiland Goeree -  twee van de oudste 
platforms in de Noordzee -  zouden waar
devolle onderzoeksobjecten kunnen wor
den. D it werk zou zowel een Nederlandse 
als een buitenlandse markt kunnen dienen.
-  Ontwikkelingen van goedkopere con
cepten omtrent olie en gas poduktie van 
kleinere velden in ondiep (tot 100 m) wa
ter is een onontwikkeld terrein. Er bestaat 
een grote Nederlandse behoefte hieraan, 
terwijl er talloze kleine velden in de rest 
van de wereld te vinden zijn.
-  Ontwikkelingen van betere concepten
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voor olie en gas produktie in dieper water 
zijn ook wenselijk. Terwijl werk op dit 
gebied in eerste instant zuiver gericht is op 
een exportmarkt, heeft de ervaring uit het 
verleden geleerd dat technieken eerst ont
wikkeld voor dieper water later een 'spin- 
o ff naar ondieper water hebben.

-  Het zeemilieu geniet een bijzondere 
belangstelling in Nederland en een toene
mende belangstelling in de rest van de 
wereld. Hiermee is bedoeld het zeewater 
alsmede de bodem daaronder en de atmos
feer daarboven inclusief de ecologische 
aspecten. Deze belangstelling en de drukte 
op en in de Noordzee maken de studie van 
het zeemilieu op zich, alsmede het ontwik
kelen van apparatuur en methoden ten 
behoeve van het rationele beheer hiervan, 
een aantrekkelijke markt voor Nederland. 
Ontwikkelingen voor onze eigen markt 
kunnen later geëxporteerd worden.

Uitgebreid onderzoek -  meestal eerst van 
het strategisch toepassingsgerichte type -  
is nodig om straks op deze marktgebieden 
in te kunnen spelen. Alvorens ons met man 
en macht op deze onderzoeksgebieden te 
storten, is het zinnig om deze ideeën te 
toetsen aan reeds bestaande internationaal

bekende onderzoeksplannen en gesigna
leerde behoeften.

Relatie tot ander (internationaal) 
onderzoek
Een belangrijke toetsing van een voorge
steld beleid is om het te vergelijken met 
andere internationale plannen of voorstel
len. De ’Engineering Committee on Oce- 
anic Resources’ (ECOR) is een internatio
nale organisatie die behoeften van offshore 
engineering met betrekking to t onderwijs 
en onderzoek behartigt, in samenwerking 
met de Verenigde Naties. Deze commis
sie, met het internationale hoofdkwartier 
in Engeland en de landelijke organisatie in 
Nederland, entameert nu de volgende vier 
thema’s op wereldschaal:
-  Offshore Onderwijs moet van voldoen
de kwaliteit en relevantie zijn op alle ni
veaus. In Nederland is de wil bij de TUDelft 
en de HSPGT aanwezig om een unieke 
(internationale) rol hierin te spelen. Het 
gebrek aan voldoende toegewijde en ge
kwalificeerde medewerkers belemmert 
de uitvoering van deze wil.
-  Onderzoek ten behoeve van alternatie
ve energie uit zee is (nog steeds) belangrijk 
voor landen die voor hun energie sterk 
afhankelijk zijn van import. Hierin speelt

Japan een voortrekkersrol: Nederland 
moet dat respecteren.
-  De behoefte aan onderzoek naar be
trouwbaarheid van objecten en werken op 
zee is door de ECOR ook aangegeven; 
TNO speelt hierin al een voortrekkersrol. 
D it werk kan gezien worden als onderdeel 
van het eerdergenoemde marktgebied ’In
spectie, evaluatie, onderhoud, reparatie, 
modernisering en opruiming van offshore 
constructies’; de gesignaleerde behoefte 
kan beschouwd worden als een onderdeel 
van het grotere thema (of marktgebied).
-  Onderzoek op het gebied van het ma
riene milieu is het laatste ECOR-thema. 
Dit thema is nieuw en moet nog vorm 
krijgen. Gezien het belang van het milieu in 
en voor Nederland en de Nederlandse 
inbreng in soortgelijk onderzoek in EEG 
verband, lijkt een Nederlandse voortrek
kersrol hierin best haalbaar. D it sluit ook 
aan bij een lange termijn thema voor Ne
derland.

Financiën
Enige geld injecties zullen als stimulans van 
het hierboven uitgestippelde beleid nodig 
zijn. De totale kosten hiervan voor de 
overheid zullen -  als eerste schatting -  in 
de orde van 70 miljoen gulden per jaar

De rede van Texel; parkeerplaats voor opgelegde booreilanden. (Foto Flying Focus)
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komen te liggen. Een ruwe onderverdeling 
hiervan is in tabel II te vinden.

Tabel II Globaal overzicht van stimulerin
gen (guldens per jaar)

Onderwijs
Universitair Onderzoek 
Ander Strategisch 
Onderzoek 
Kleine projecten

Totaal

5.000.000
10.000.000

50.000.000 
5.000.000

70.000.000

Dit is inclusief zowel onderwijs als onder
zoek, en inclusief investeringen in c.q. 
afschrijving van apparatuur. Meerdere 
overheidsorganen zijn als volgt hierin be
langhebbenden:

-  Ministerie van Defensie:
Milieuaspecten van objecten op zeebo
dem Beheerder van het lichteiland 
Goeree

-  Ministerie van Economische Zaken: 
Internationale concurrentie 
Toegepast onderzoek

-  Ministerie van Onderwijs:
Onderwijs
Onderzoek door onderwijsinstellingen

-  Ministerie van Ontwikkelingssamen
werking:
Internationaal onderwijs

-  Ministerie van Verkeer en Waterstaat: 
Milieuproblemen
Beheerder van REM-eiland.

Conclusies
Hoofdpunten van de hierboven gepresen
teerde informatie kunnen samengevat 
worden als:
Nederland moet primair zijn huidige posi
tie in de offshore behouden. Dit geldt 
zowel voor de grote ondernemingen als de 
vele kleine -  waaronder enige ’juweeltjes’. 
De Nederlandse industrie moet niet (in het 
algemeen) proberen in te breken in reeds 
bestaande ontwikkelde markten. 
Nederland moet oppassen dat het niet op 
een al te grote kennisachterstand gezet 
wordt door de andere landen rond de 
Noordzee.
De volgende lange termijn ontwikkelings- 
thema’s resulteren uit een analyse van de 
huidige situatie in de offshore industrie, 
uitgaande van een beleid van doorgaan op 
gebieden waar sterkte al bestaat en expan
sie zoeken aan de randen hiervan:
-  Inspectie, evaluatie, onderhoud, repara

tie, modernisering en opruiming van off
shore constructies,

-  Ontwikkelingen van goedkopere con
cepten van olie en gas produktie van 
kleinere velden in ondiep (tot 100 m) 
water,

-  Ontwikkelingen van betere concepten 
voor olie en gas produktie in dieper 
water, en

-  Het zeemilieu en het rationele beheer 
hiervan.

Nederland moet nieuwe kleine onderne
mingen, die willen inspelen op de bovenge
noemde ontwikkelingen, stimuleren: en

kele hiervan zouden groot kunnen 
worden!

Naast de stimulering van bovengenoemde 
’groot marktgebieden’ is het nog steeds 
wenselijk om een bescheiden hoeveelheid 
geld beschikbaar te houden voor het aan
moedigen van ’Willie Wortels’ met inno
vatie concepten.
Nederlandse Offshore onderzoekcapaci- 
te it buiten de universiteiten is op dit mo
ment onderbenut.
Nederlands Offshore onderwijs (alsmede 
bijbehorend onderzoek aan deze instellin
gen) heeft een achterstand. Het stichten 
van een 'Offshore Studies Institute’ bij de 
Technische Universiteit Delft zou dit hel
pen ontwikkelen.
De Industriële Raad voor de Océanologie 
(IRO) speelt een belangrijke rol in het 
presenteren van een 'geïntegreerd ge
zicht’ van de vele kleine offshore indus
trieën. D it zowel naar het buitenland toe, 
als in het binnenland.
Nederland heeft een achterstand op het 
gebied van totaal project management en 
beheersing van kwaliteit, tijd en geld. 
Actieve stimulering door de overheid 
langs de lijnen hierboven uitgezet zou op 
lange termijn de internationale industrie- 
ele positie van Nederland versterken in 
een gewenst (high technology) gebied. 
Nederland heeft een netto export van 
offshore kennis en produkten. Terugtrek
king van de Nederlandse offshore industrie 
to t alleen zijn eigen markt, zou een verdere 
inkrimping en latere sterfte betekenen.

’MAERSK LOGGER’

Bij scheepswerf Pattje te Waterhuizen 
vond op 5 december 1986 een opmerkelij
ke gebeurtenis plaats. Behalve de doop van 
een reeds eerder te water gelaten onder- 
steuningsschip ten behoeve van de off
shore industrie werd ook het zusterschip 
’Maersk Logger’ gedoopt en te water gela
ten. Beide schepen zijn in aanbouw voor 
rekening van de rederij A. P. Maller in 
Kopenhagen. Deze zeer geavanceerde 
zgn. ankerbehandeling- sleep- en bevoor
radingsschepen kunnen te zamen met nog 
twee identieke, ook bij Pattje te bouwen 
schepen, wereldwijd worden ingezet voor 
de olie- en gaswinning op zee. Ze behoren 
met een motorvermogen van 12000 pk 
een lengte van 70 meter en een breedte 
van bijna 16 meter to t de sterkste en 
grootste schepen in hun soort. De doop

van het eerste schip werd verricht door de 
echtgenote van de heer Lam, vice-presi-

dent en general manager van Mc.Dermott 
International Inc. te Londen. Hierna werd 
het tweede schip gedoopt en te water 
gelaten. De doop werd verricht door de 
echtgenote van de heer Risley, manager 
drilling en production van Phillips Petro
leum U.K. Ltd. te Londen. Het eerste schip 
zal begin 1987 aan de eigenaar worden 
overgedragen.

(Foto Jaap Knigge)
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NIEUWSBERICHTEN

Tewaterlatingen

’L. Craeybeckx’ en ’L. Deiwaide'
Op 24 januari 1987 vond op de Boelwerf te 
Temse de doopplechtigheid plaats van 
twee schepen die aldaar worden gebouwd 
voor M.T.O. Marine Transport Overseas 
(Belgium) N.V. te Antwerpen. De 'L. 
Craeybeckx’ werd gedoopt door me
vrouw J. Buchmann, terw ijl mevrouw L. 
Willems dezelfde plechtigheid verrichtte 
bij de 'L. Delwaide’,
Beide schepen zijn z.g. Con-Ro schepen 
van 7250 TDW. De voornaamste gegevens 
zijn:
Lengte o.a. 116,85 m; Lengte 11 106,85 m; 
Breedte 19,60 m; Holte 8,00 m; Diepgang 
6,15 m.
Laadvermogen 574 TEU-containers, 
graan: 330.000 cubft. Classificatie: Germa- 
nischer Lloyd.
De voortstuwing geschiedt door een MAK 
hoofdmotor type 6M551 van 3200 kW  bij 
450 omw./min. waarmee een dienstsnel
heid van 13 knopen wordt behaald.
De schepen krijgen Antwerpen als thuis
haven.

Eric
Op 31 januari 1987 is met goed gevolg te 
water gelaten het motorschip ‘ERIC’, 
bouwnummer 76 van Scheepswerf Harlin- 
gen B.V. te Harlingen, bestemd voor Rede
rij Vecht B.V. te Rotterdam. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 108,50 m; 
breedte 11,34 m en holte 3,70 m.
In dit schip worden geïnstalleerd I Deutz 
hoofdmotor, type SBV6M628 met een 
vermogen van 1500 pk bij 1000 omw./min. 
en 3 Deutz hulpmotoren, type F6L912 met 
een vermogen van elk 62 pk bij 1500 
omw./min.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van BUREAU VERITAS voor de klasse: I 
3/3E Hh Tanker type III N I2  •  MOT.

Offshore

Diepste offshore-oliebron 
in produktie
De Braziliaanse staatsoliemaatschappij Pe- 
trobas heeft de diepste onder de zeespie-

gel gelegen oliebron ter wereld in produk
tie gebracht. De bron ligt 4 11 meter onder 
de oppervlakte van de Atlantische Oceaan. 
De bron is goed voor een dagelijkse pro
duktie van 5.000 barrels olie. De reserve 
bedraagt 80.000 miljoen barrels.

ED. 27-1-’87

Norway curbs oil production
Norway’s government fell into line with 
recent OPEC wishes when it announced 
that it will sink oil production 7.5% in 
support of the OPEC bid to raise and 
stabilize oil price levels. The reduction will 
take the form of curbing the rate of planned 
production growth by 80 000 barrels of oil 
a day from I February and for a six-month 
period.
Norway’s oil production will nevertheless 
be higher than last year’s now that the 
Gullfaks field is on stream and production 
from Statfjord has risen. The price of the 
reduction, in terms of oil held back, is 
estimated at 200 million USD. Sinking pro
duction by 7.5% involves an export reduc
tion of 8.5%, as the oil used in domestic 
consumption is not part of the arrange
ment. The new measure is a follow-on to 
the preliminary 10% export reduction 
announced by the Norwegian government 
late last year. (Norinform)

Diversen

Investeringspremieregeling
zeescheepvaart
Minister Smit-Kroes van Verkeer en Wa
terstaat heeft het besluit to t verlenging van 
de investeringspremieregeling zeescheep
vaart aan de Tweede Kamer gestuurd. Al in 
december kondigde de minister dit besluit 
aan in de nota ’Wel varen onder Neder
landse vlag’.
Uit de toelichting bij de regeling blijkt, dat 
de minister onderkent, dat de Nederland
se reders het momenteel zwaar te verdu
ren hebben. Voor het behoud van een 
gezonde vloot dient echter ook in deze 
moeilijke tijden het investeringsniveau op 
peil te blijven. De investeringspremierege- 
iing is daarvoor in de afgelopen tien jaar een 
effectief instrument gebleken, aldus de mi
nister.
De investeringspremieregeling is -  zoals 
bekend -  met drie jaar verlengd to t I

januari 1990. Vanaf I januari van dit jaar 
bedraagt het premiepercentage 20 pro
cent, uit te keren in vijf jaarlijkse termijnen. 
In dit percentage is de compensatie voor 
het wegvallen van de WIR-bijdrage voor 
zeeschepen sinds mei vorig jaar verwerkt. 
Het maximale investeringsvolume, waar
over de premie verstrekt kan worden, is 
omlaaggebracht van 1,6 naar één miljard 
gulden. Dat is gedaan als gevolg van de 
budgettaire problematiek van de rijkso
verheid, maar ook als gevolg van het in de 
huidige marktomstandigheden verwachte 
lagere investeringsvolume.
Het brengt met zich mee, dat grotere 
selectiviteit in de toekenning van premies 
noodzakelijk is.
Meer nog dan voorheen zullen bij premie- 
aanvragen de investeringen worden ge
toetst op hun consequenties voor de over
capaciteit in een aantal scheepvaartsec
toren.
Voor bijvoorbeeld bulkschepen, de kleine 
handelsvaart, droge- ladingschepen, be
voorradingsschepen en baggermaterieel 
zal terughoudend worden betracht, zo 
blijkt uit de toelichting bij de regeling.
Bij de premietoekenning zal een toene
mend belang worden gehecht aan een vol
doende omvang van eigen middelen. In de 
huidige markten is een voldoende grote 
vermogens- en liquiditeitsbuffer noodza
kelijk.

Meer tonnage opgelegd
Voor het eerst in zeer lange tijd is het 
totale draagvermogen van alle wereldwij
de opgelegde vrachtschepen weer toege
nomen, van 23,82 mln deadweight medio 
december, to t 24,06 mln dwt medio deze 
maand.
Volgends Lloyd’s Monthly List of Laid Up 
vessels is het aantal opgelegde schepen in 
de verslagmaand met één gedaald to t 953 
stuks. Bij de tankers was er tussen medio 
december en nu geen ’beweging’ en bleef 
het totale aantal op 167 schepen met 16,08 
mln ton draagvermogen, tegenover 16,09 
mln eind ’86. De toename was daarom toe 
te schrijven aan de droge ladingsector en 
meer precies de bulkcarriers. De hele dro
ge sector liet een groei aantekenen to t 
7,98 mln ton draagvermogen, vergeleken 
met de 7,73 mln ton een maand daarvoor. 
Het aantal schepen nam in deze sector met 
één af to t 786 stuks.

DS. 23-1-’87

De Nederlandse Binnenvaartvloot
De Nederlandse binnenvaartvloot omvat
te vorig jaar 6293 schepen met een geza
menlijk laadvermogen van 5,479 mln ton. 
Zij waren verdeeld over 3858 motorsche
pen, 437 sleepschepen en I 184 duwbak
ken, zo blijkt uit het bulletin 'Nederlands 
vervoer in feiten en cijfers’, van NVO. In 
1985 bedroegen die cijfers resp. 6371 
schepen en 5,447 mln ton.

DS 16-1-’87
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t NEDERLANDSE VERENIGING
VAN TECHNICI OP 

SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Programma van lezingen en 
evenementen in het seizoen 
1986/1987

De bouw van V.O.C.-schepen
door Ir. H. J. Wimmers 
wo. 11 mrt. 1987 Amsterdam

Scheepsbouw en Scheepvaart in 
Zuid-Korea en Japan
door Prof. Ir. S. Hengst c.s. 
do. 12 mrt. 1987 Rotterdam

Jaardiner
za. 14 mrt. 1987 Rotterdam

AFDELING ’ROTTERDAM ’
De lezing van 15 januari 1987
De presentatie over 'Het ontwerp, de 
bouw en classificatie van een semi-submer- 
sible maintenance vessel’ trok een groot 
aantal leden en belangstellenden van de 
drie samenwerkende verenigingen naar de 
Kriterionzaal in het Groothandelsgebouw. 
Het welkomstwoord werd gesproken 
door Ir. W. A. Th. Bik, bestuurslid van 
MarTec Klvl to t de ruim 180 aanwezigen 
en de vier sprekers, die elk hun bijdrage aan 
deze presentatie leverden.
De heer Ing. M. j. Smallegange verzorgde 
namens de opdrachtgever Smit Internatio
nale de voordracht over de gebruikersei
sen en de indeling van het vaartuig. De heer 
Ir. G. j. Schepman van Marine Structure 
Consultants besprak de ontwerpaspecten 
aan de hand van een dia-serie, waarna Ir. B. 
J. Groeneveld alle met de bouw verband
houdende aspecten op de werf van Van der 
Giessen-de Noord behandelde.
De heer Ing. C. Dam van Lloyd’s Register of 
Shipping sloot de rij van sprekers met een 
betoog over de classificatiewerkzaamhe- 
den en de vele voorschriften waaraan het 
vaartuig moet voldoen.
Na de pauze leidde onze afdelingsvoorzit
te r Prof. Ir. S. Hengst de discussie waarin 
vele vragen op de sprekers werden afge

Onderwerp en spreker n.o.t.g. 
di. 17 mrt. 1987 Groningen

Geluidarme tandwieloverbrengin
gen voor moderne marine schepen
door Ir. J. B. Kerpestein, Kon. Mij. 'De 
Schelde’
do. 19 mrt 1978 Vlissingen

Dagbijeenkomst
„PLEZIERVAART”
wo. 7 april 1987 Aula T.U. Delft 
N.B.:
Dit programma zal in de komende maan
den worden aangevuld en eventueel gewij
zigd.

vuurd. Namens 'William Froude’ bedankte 
de voorzitter van het Gezelschap met een 
attentie de 4 sprekers voor hun leerzame 
en interessante bijdrage aan deze presen
tatie.

P.A.L.

In Memoriam

Tj. Barkmeijer
Op 2 februari 1987 overleed plotseling te 
Stroobos op 54-jarige leeftijd de heer 
Tj. Barkmeijer, directeur van de Scheeps
werf en Machinefabriek Barkmeijer 
Stroobos B.V.
De heer Barkmeijer, stammend uit een oud 
scheepsbouwersgeslacht, was nauw be
trokken bij de oprichting van de 'Frisian 
Shipyard’, de buitendijkse werf in Harlin- 
gen, waar vele van onze leden met hem 
kennismaakten tijdens de excursie ter ge
legenheid van de laatst gehouden Algeme
ne Ledenvergadering op 23 april 1986. 
De heer Barkmeijer was bijna 25 jaar lid van 
de Groningse afdeling van onze vereniging. 
Met het overlijden van de heer Barkmeijer, 
die voorzitter was van Conoship en be
stuurslid van de Scheepsbouwvereniging 
'Hoogezand', verliest de Noordelijke 
scheepsbouw één van zijn stuwende 
krachten. P.A.L.

* 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.

i,

NIEUW E D O N A TEU R
Als begunstiger van onze Vereniging is 
toegetreden RISC -  Rotterdam Inter
national Safety Center B.V.
Het bedrijf is vorig jaar opgericht als oplei- 
dings- en trainingscentrum voor brandpre
ventie, brandbestrijding en brandveiligheid 
ten behoeve van gemeentelijke en regio
nale brandweerkorpsen, bedrijfsbrand
weerkorpsen, bedrijfszelfbeschermings- 
organisaties, koopvaardijpersoneel, off- 
shorebedrijven etc.
Directeur is de heer P. de Jongh, Hoofdin
structeur is de heer A. P. Kluwen. Het 
bedrijf is gevestigd op de Maasvlakte, Euro- 
paweg 930, 3199 LC Rotterdam, tel. 
01819-63155.

Ballotage

Gepasseerd voor het 
G EW O O N LIDM AATSCHAP:
P. J. VAN DUIJNE 
afdeling: Zeeland

L. W. ENGELBLIK 
Afdeling: Rotterdam
F. G.-J. HOITING 
Afdeling: Rotterdam 
Dr. A. C. M. VERBEKE 
Afdeling: Rotterdam

VERENIGINGSNIEUWS
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Ing. R. J. VERDAM 
Afdeling: Rotterdam

H. A. VERHEUVEL 
Afdeling: Zeeland

F. C. P. DE WAARD 
Afdeling: Amsterdam

Gepasseerd voor het 
BELANGSTELLEND L ID M A A T
SCHAP:
J. J. BALK
Afdeling: Groningen

F. A. C. VAN COLLENBURG 
Afdeling: Rotterdam

Gepasseerd voor het 
JUNIOR LIDM AATSCHAP:

G. H. DERKSEN
C. DORENBOS 
M. J. J. VAN DIJKE 
M. T. J. VAN GESTEL 
R. J. H. GROOTJANS 
M. J. G. JANSEN
F. W. J. M. JONKERS
H. W. M. LINSSEN
F. H. H. VAN DER VEGT 
H. E. R. M. VISSIA 
N. DE VRIES 
Allen afdeling: Zeeland

J. J. VAN IPEREN 
Afdeling: Rotterdam

J. B. KLAPWIJK 
Afdeling: Rotterdam

charterers, will examine whether there is 
indeed a valid case to  be made for opti
mism.
The Expoship London exhibition, held in 
the City every two years since 1983, is 
expected this year to  attract around
10,000 visitors. Delegate, visitor or exhibi
to r enquiries should be directed to Seatra- 
de Conferences and Exhibitions, Fairfax 
House, Colchester CO I IRJ England. Tel. 
(0206) 45121.

Duisburger Kolloquium 
Schiffstechnik/Meerestechnik
The Department of Naval Architecture 
and Marine Engineering at the University 
of Duisburg is pleased to announce its next 
international congress, the 8th Duisburger 
Kolloquium Schiffstechnik/Meerestechnik 
in Duisburg, West Germany, on 15th to 
16th May, 1987, organised by Professor K. 
W. Wietasch, Universitat-GH Duisburg. 
The congress is sponsored by a number of 
well-known associations and deals with: 
The Ship in Restricted Waters (Das Schiff 
im flachen Wasser).
Each year Duisburg, the centre of the Ger
man inland shipping trade, is a meeting 
place of scientists and experts from all 
areas of shipbuilding and shipping.
The lecture sessions are chaired by scien
tists and supplemented by platform discus
sion. The congress languages will be Ger
man and English.
For more information and programme 
contact: UNI- GH Duisburg, Schiffstech- 
nik, P.O. Box 101629, D4I00 Duisburg 
(tel.0203-3792779).

Agenda

Expoship London exhibition 
and conference
Around 200 exhibitors from some 30 
countries will be taking part in the Seatrade 
Expoship London exhibition which takes 
place at the Barbican Centre in the City of 
London from March 16 to  20, 1987. The 
exhibition, which is sponsored by the Brit
ish Marine Equipment Council, British 
Shipbuilders, the General Council of Brit
ish Shipping, the Institute of Marine Engi
neers and Lloyd’s Register of Shipping, and 
organised by Seatrade, will be opened by 
Giles Shaw, the UK’s Minister of State for 
Industry, who has government responsibil
ity for shipbuilding and shiprepair.
A  key element in the Expoship London 
week will be the Seatrade Money and Ships 
conference, now in its fourteenth year. A t 
a time when some commentators have 
suggested a gradual improvement in the 
outlook for shipping, experts from within 
the industry, including both owners and

Nieuwe uitgaven

'GOEDE MORGEN KAPITEIN ,
WE Z IT T E N  A A N  DE G RO ND'
door Jan Noordegraaf.
Uitgegeven door De Vey Mestdagh b.v., 
Middelburg. Afm. 12,5 x 20 cm, 119 pag. 
Prijs ƒ 19,90. ISBN 90 6376 018 3.

Opnieuw is door deze bekende maritieme 
auteur een boek geschreven, waarin de zee 
en de scheepvaart het onderwerp zijn. 
Ditmaal wordt een retourreis Rotterdam- 
Buenos Aires beschreven, waarbij de lezer 
als denkbeeldige passagier getuige is van de 
lotgevallen van gezagvoerder, officieren 
en enige gezellen gedurende de oversteek 
en het verblijf in de haven. In korte hoofd
stukken worden de hoofdpersonen op 
amusante en kundige wijze getekend en 
wordt verslag gedaan van de talloze grap
pen en streken, waarmede de opvarenden 
elkaar benaderen en de tijd doorbrengen 
op het vrachtschip ’Aldebaran’ van de Hol- 
land-Zuid-Amerika Lijn.
Hoewel toegespitst op dit (denkbeeldige)

schip van Van Nievelt Goudriaan worden 
voorvallen beschreven en gesprekken 
weergegeven van internationaal zeemans- 
gehalte en zullen zij iedere (ex)zeeman 
bekend in de oren klinken. Het zeemansle
ven aan boord in het recente verleden is 
ten voeten uit getekend, en daarom kan 
deze bundel verhalen (die eerder gepubli
ceerd werden in de Blauwe Wimpel en 
Dagblad Scheepvaart) van harte worden 
aanbevolen.
Helaas is de zetduivel zeer actief geweest 
en wemelt het boek van spel- en zetfouten, 
terwijl ook in chronologisch opzicht wel 
een en ander is aan te merken. Gelukkig 
doet dit aan het relaas als zodanig geen 
afbreuk.

J. N. J.

Lloyd’s Nautical Yearbook 1987
480 pages. ISBN 185044 0883. Price 
£ 16.50, available from: Lloyd's of London 
Press Ltd., Sheepen Place, Colchester, Es
sex C 03 3LP, England.
The leading maritime reference book has 
many new features for 1987, including a 
global overview of the shipping industry; 
details of important sale; purchase and 
shipbreaking deals; developments in ship
building and engineering techniques; re
view of bunker prices and trends. Plus the 
perennial features.

Maritim e Guide 1987
A publication by Lloyd’s Register of Ship
ping. Price £ 55 plus postage.
Available from: Lloyd’s Register of Ship
ping, P.O. Box 701, 3000 AS Rotterdam, 
tel. 010-4145088.
Subjects treated by the Maritime Guide:
-  Port facilities -  particulars of wet and 

dry docks worldwide.
-  Ports gazetteer, listing latitude and lon

gitude for over I 3 000 locations of mari
time significance, together with 24 
pages of coast-oriented colour maps -  a 
more extensive coverage than you’ll 
find in any comparable volume.

-  International list of telegraphic and telex 
numbers for companies and organisa 
tions in the shipping business.

-  Call signs of ships, listed in alphabetical 
order, enabling immediate identification 
of merchant ships.

-  Shipbuilders and existing ships built by 
them (of 100 gross tonnage and above). 
The shipbuilders are listed both alphabe
tically and geographically, with postal 
addresses. Lists of existing ships include 
yard numbers, dates of build and gross 
tonnage.

-  Shipbreakers, by country in alphabetical 
order. A worldwide and comprehensive 
list unrivalled by any other directory.
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