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Het nieuws uit de Nederlandse scheeps- 
bouwwereld van de laatste maanden is 
enerzijds hoopgevend en anderzijds te
leurstellend. Er gingen werven failliet door 
gebrek aan opdrachten, want opdrachten 
zijn schaars en de jacht erop is scherp. Daar 
komt bij dat concurrentie met het buiten
land niet altijd op gelijke basis kan plaatsvin
den als gevolg van een gunstiger subsidie- 
klimaat elders. Daarnaast profiteren lan
den als bijvoorbeeld West-Duitsland en 
Frankrijk van een exportsubsidie in de 
nieuwbouw, een vorm van ondersteuning 
die de Nederlandse regering weigert te 
verstrekken, met als gevolg dat de Neder
landse scheepsbouwers geen schijn van 
kans hebben als het om dergelijke opdrach
ten gaat.
E. J. Smit & Zoon’s Scheepswerven in Wes- 
terbroek is failliet verklaard. Oorzaak: ge
brek aan opdrachten. Het gaat hier om een 
van de oudste werven in het noorden van 
ons land. Afgezien van wat kleiner werk 
werd op deze werf al geruime tijd geen 
schip meer gebouwd. De sluiting betekent 
dat 140 mensen zonder werk komen.
De Scheepswerf Friesland in Lemmer 
heeft ook geen opdrachten meer en zal 
daarom eveneens het faillissement aanvra
gen, en hier gaat het om dertig werkne
mers. Deze werf, die nog bezig is met het 
afwerken van een nog lopende order, heeft 
overigens geen schulden. De curator wil 
echter niet wachten to t de lonen niet meer 
uitbetaald kunnen worden.
Een derde faillissement is dat van Scheeps
werf De Waal in Zaltbommel. Ook hier: te 
weinig rendabele opdrachten om te kun
nen blijven voortbestaan en geen nieuwe 
opdrachten in het vooruitzicht. Voorts 
geen krediet meer en geen mogelijkheden 
to t fusie met andere werven. Zo gaan ze, 
de een voor de ander na, een gang van 
zaken die de vraag op de voorgrond brengt

of de scheepsbouw in Nederland -  in het 
bijzonder wat de kleinere werven betreft 
-  een aflopende zaak is. Bij zoveel narigheid 
wordt het moeilijk om er anders over te 
denken.
Anders ziet het er uit bij Scheepswerf 
Damen in Gorinchem, die recent een nieu
we assemblagehal in gebruik heeft geno
men. Deze is gebouwd om beter te kunnen 
voorzien in de vraag naar schepen van een 
grotere tonnage of van een speciale uit
voering, zoals b.v. trawlers, sleepboten en 
boeienleggers. Op basis van de huidige 
orderportefeuille is de nieuwe hal reeds 
voor de komende anderhalf jaar bezet. De 
bouw van twee vracht/passagiersferries en 
van een tweetal visserijschepen is in volle 
gang.
De bouw van vissersschepen doet ons den
ken aan het trieste geval van de opdracht 
voor een trawler, voor rekening van een 
Katwijkse visserijrederij, maar die in Duits
land terechtkwam vanwege de genereuze 
exportsteun voor de scheepsbouwindus- 
trie. Het zag er aanvankelijk naar uit, dat 
deze opdracht naar de Scheepswerf ’Wel
gelegen’ in Harlingen zou gaan. Deze werf 
is met enkele andere deelgenoot in de 
Frisian Shipyard, een nieuwe buitendijkse 
werf in Harlingen. Bij de deelnemende 
werven zou dit visserijschip in onderdelen 
worden gebouwd, terwijl de assemblage 
bij de Frisian Shipyard zou plaatsvinden. 
Dat de opdracht uiteindelijk tóch naar de 
Bondsrepubliek ging was een enorme 
dreun, te meer ook omdat de toekomst 
van de Frisian Shipyard, die toch al niet zo 
rooskleurig was, nog onzekerder is ge
worden. Er ging ook reeds een Deense 
order aan de neus van deze werf voorbij, 
ook al door een subsidie kwestie in het 
buitenland. Twee opdrachten verloren 
omdat EZ in Den Haag niets voelt voor 
exportsteun voor deze belangrijke indus-
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trietak. Ga zo door, Den Haag, dan zullen 
nog méér Nederlandse werven opdrach
ten verliezen en failliet gaan, De Neder
landse scheepsbouwers vrezen terecht dat 
belangrijke orders aan hen voorbij zullen 
gaan, omdat zij als gevolg van Haagse beslis
singen niet met buitenlandse werven kun
nen concurreren. Deze beslissingen zullen 
bij de scheepswerven een koude sanering 
to t gevolg hebben.
Voorts gaat Scheepswerf ’De Hoop’ in 
Hardinxveld zo goed als zeker dicht en 
wordt die in Schiedam gehalveerd wat de 
bezetting betreft. Het plan bestaat de werf 
in Schiedam als reparatiewerf voort te 
zetten. Gezien echter de huidige situatie in 
de reparatiesector lijkt de kans dat dit zal 
slagen niet erg groot. In het Nieuwe Wa
terweggebied zit men bepaald niet op een 
nieuwe reparatiewerf te wachten. De 
moeilijkheden bij de werf in Hardinxveld 
zijn veroorzaakt doordat het zogenaamde 
Marokko-project in een fiasco is geëindigd. 
Dit project had betrekking op de bouw van 
visserijschepen voor Marokko.

Nieuwe opdrachten
Een opmerkelijke zaak is de opdracht voor 
de bouw van een tweetal cruise-jachten bij 
de Scheepswerf ’De Hoop’ in Lobith en 
’De Merwede’ in Hardinxveld. Deze op
dracht werd geplaatst door Goliath Trans
port & Shipping in Rotterdam, die Ameri
kaanse investeerders daarvoor heeft we
ten te interesseren. Deze schepen, be
stemd voor korte exclusieve cruises in het 
Caraïbische gebied, zullen elk rond 60 mil
joen gulden kosten. Naar verluidt is deze 
order in Nederland terechtgekomen dank 
zij het ’nieuwe steunregime' voor de 
scheepsbouw. Wie het begrijpt mag zijn 
vinger opsteken! In werkelijkheid gaat het 
om de Investerings Premieregeling Zee
scheepvaart (IPZ), die een kwart van de 
bouwsom zou uitmaken. De groep inves
teerders is goed voor een tweede kwart, 
terwijl het restant gefinancierd zal worden 
door middellange hypothecaire leningen. 
De schepen komen onder Nederlandse 
vlag -  anders zou de IPZ-steun niet moge
lijk zijn -  en onder de namen ’Rembrandt’ 
en 'Van Gogh' in de vaart.
Wat de Holland Amerika Lijn betreft, die 
voor de bouw van twee cruise-schepen op 
de markt is, hebben de werven ’De Mer
wede’ en 'Van der Giessen-De Noord’ bij 
haar een offerte afgegeven voor de bouw 
ervan. Een delegatie van deze beide wer
ven heeft de moeite genomen zelf naar 
Seattle te gaan, waar zich thans de zetel van 
de HAL bevindt, om daar de offerte per
soonlijk te overhandigen. Zij heeft daarbj 
geprobeerd de HAL ervan te overtuigen 
dat de Nederlandse combinatie van wer
ven voor de belangrijke opdracht met een 
waarde van naar schatting zo’n zevenhon
derd miljoen gulden, de beste keuze zou 
zijn. Het is te hopen dat de HAL zich daar 
inderdaad van heeft laten overtuigen, maar

uiteindelijk speelt de bouwsom de voor
naamste rol; die beslist waar de opdracht 
naar toe gaat. Want ook werven in Frank
rijk, Finland, West-Duitsland, Japan en 
Zuid-Korea zijn in de race. Van de Europe
se moeten vooral van die in West-Duits- 
land en Frankrijk een scherpe concurrentie 
verwacht worden, daar in deze landen de 
exportscheepsbouw door de overheid fi
nancieel wordt gesteund, en dat is iets wat 
de Nederlandse werven ontberen. De 
kans dat de order in Nederland terecht
komt lijkt gering. Dit zou alléén mogelijk 
zijn als de HAL ook nog een andere maat
staf zou aanleggen dan uitsluitend een fi
nanciële, die in de zakenwereld gewoonlijk 
de beslissende is. O f dit verwacht mag 
worden valt niet te voorspellen, maar 
hoop doet nog altijd leven. Voor de Ne
derlandse werfindustrie zou deze op
dracht een welkome injectie zijn.

Fusie
Een opvallende gebeurtenis in de Neder
landse scheepsbouwwereld is het feit, dat 
Wilton-Fijenoord en de reparatiewerf 
Vlaardingen Oost Bedrijven (VOB) gaan 
fuseren, dat wil zeggen, er is in principe 
overeenstemming over bereikt. VOB ver
keerde zoals bekend al geruime tijd in 
moeilijkheden. WF zal nu de aandelen van 
de Vlaardingse werf overnemen. De zaak is 
echter nog niet helemaal in kannen en 
kruiken, want één van de belangrijkste 
voorwaarden voor de fusie is, dat de ver
mogenspositie van VOB gesaneerd wordt. 
Uit een plan door dit bedrijf opgesteld 
blijkt, dat haar crediteuren 30 pet van hun 
vorderingen zullen moeten afschrijven. 
Het verlies aan arbeidsplaatsen blijft echter 
beperkt. Van zeshonderd arbeidsplaatsen 
verdwijnen er honderd. Overigens vor
men WF en VOB een sterke combinatie, 
omdat bij WF schepen to t 170.000 ton 
gerepareerd kunnen worden en bij VOB 
to t 10.000 ton. D it betekent dat de ge
plande combinatie een groot deel van de 
reparatiemarkt als arbeidsterrein heeft. 
Het belangrijkste bericht van de afgelopen 
weken is, dat de ordersteun voor de Ne
derlandse scheepsbouw verhoogd wordt. 
Eindelijk is het begrip in Den Haag doorge
drongen, dat deze industrietak met de 
huidige steun niet uit de voeten kan. De 
financiële ondersteuning wordt nu met 4 
pet verhoogd to t 14 pet. Aanvankelijk kon 
er niet meer af dan 10 pet, terw ijl de 
werven IS pet als onderste grens hadden 
gesteld. Met de nieuwe verhoging is een 
bedrag gemoeid van ƒ 17,5 miljoen. Hierbij 
moet echter de kanttekening worden ge
plaatst, dat deze verhoging slechts van tij
delijke aard is en uitsluitend geldt voor 
opdrachten die geboekt worden in de peri
ode gelegen tussen 15 juli 1987 en I maart 
1988. Begin volgend jaar zal echter worden 
bezien hoe de orderontwikkeling bij de 
werfindustrie in deze periode verlopen is, 
en of er iets terechtgekomen is van de

vermindering van de nieuwbouwcapaci- 
teit. Voor grotere schepen met een con
tractwaarde die boven de ƒ 28 miljoen ligt 
stijgt de steun tijdelijk met 5 pet. Bij sche
pen met een lager liggende contractwaar
de daalt het percentage van de ondersteu
ning.

Dagblad Scheepvaart exit
Het is nog maar enkele maanden geleden 
dat wij in dit blad Dagblad Scheepvaart 
geluk wensten met zijn honderdjarig be
staan: ’Proficiat Dagblad Scheepvaart’, 
schreven wij, ’ga zo voort’. Maar dit laatste 
zat er niet in, want Dagblad Scheepvaart 
gaat verdwijnen, om straks opnieuw en 
onder een andere naam, gecombineerd 
met de Vervoerskrant (een bijlage van het 
Economisch Dagblad, dat blijkbaar ook op 
zijn laatste benen loopt), te verschijnen, 
echter niet meer als dagblad, maar drie
maal in de week. De nieuwe naam is 'Trans
port’. Er is een weekblad van dezelfde 
naam dat in Basel verschijnt en dat in Ne
derland een bekende klank en veel adver
teerders heeft en goed geïnformeerd is. 
Het is de vraag of die twee gelijke namen 
geen verwarring kunnen veroorzaken. 
Het is haast onvermijdelijk dat het verdwij
nen van Dagblad Scheepvaart herinnerin
gen aan het verleden oproept. In de loop 
van honderd jaar is deze scheepvaartkrant 
van Uitgevers W yt in de Nederlandse 
scheepvaartwereld to t een begrip en een 
traditie geworden die bijna niet meer valt 
weg te denken. Aanvankelijk zal het ver
dwijnen van Dagblad Scheepvaart door 
heel wat trouwe lezers als een gemis wor
den gevoeld. Maar de tijden zijn veranderd. 
Veel van de informatie die Dagblad 
Scheepvaart zijn lezers gaf kan vandaag de 
dag sneller worden verkregen. Daarbij 
achterblijven zou voor de krant op de duur 
toch onmogelijk zijn en daarom is het goed 
dat de bakens tijdig worden verzet. Im
mers, het getij is verlopen en dan zijn 
maatregelen nodig om op andere wijze 
verder te kunnen gaan. O f de gekozen weg 
de juiste is zal de toekomst moeten uitwij
zen. Het lijkt echter een goed gefundeerd 
plan, maar dat zegt niet altijd alles.
Hoe dit alles ook zij, Dagblad Scheepvaart 
zal na 30 september a.s. niet meer verschij
nen. De ouderen in de Nederlandse 
scheepvaartwereld zullen het ongetwijfeld 
betreuren. De jongeren zullen de schou
ders ophalen. Zij hebben leren leven met 
de geautomatiseerde informatica, die 
steeds verder om zich heen grijpt. Het 
heeft voor hen daarom geen zin nostalgi
sche gevoelens te koesteren over een 
krant die gaat verdwijnen. Er is al veel 
verdwenen dat zichzelf overleefd had en 
ook Dagblad Scheepvaart had zich op de 
duur niet kunnen handhaven. De oplossing 
die gekozen is, is in ieder geval verkieselij
ker dan een langzame maar zekere onder
gang.

vHk
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AMSTERDAM BOUWT 
EEN OOSTINDIËVAA R
door Ir. H. J. W im mers*

Inleiding
In de laatste decennia is hier te lande de 
belangstelling voor oude scheepstypen op
merkelijk toegenomen.
Zo werden veel oude schepen uit de han
den van de sloper gehouden en weer in de 
oorspronkelijke staat gebracht.
Een vloot van oude zeilschepen, groot en 
klein, bevaart weer de Nederlandse wate
ren en daarbuiten.
Stoomschepen zijn weer in ere hersteld. 
De ’Buffel’, destijds Zr. Ms. ’Buffel', ge
bouwd in 1868, is in Rotterdam uitstekend 
ingericht als museumschip en aan haar tijd
genoot de ’Schorpioen’ wordt hard ge
werkt om het stadsbeeld van Middelburg 
te verfraaien.
Van schepen die niet meer bestaan werden 
en worden replica’s gebouwd en niet al
leen van kleinere schepen en jachten, maar 
ook van grotere.
Zo bouwde kort geleden de scheepswerf

’Amels’ BV te Makkum voor Japanse reke
ning de ’Prins W illim ’ na, een retourschip 
van de Verenigde Oostindische Compag
nie gebouwd in 1651, welke bouw een 
groot succes is gebleken.
Twee replica’s van andere retourschepen 
van de V.O.C. zijn thans in aanbouw, die van 
de ’Batavia’ en van de ’Amsterdam’ respec
tievelijk in Lelystad en in Amsterdam. In dit 
artikel zal op de bouw van de ’Amsterdam’ 
nader worden ingegaan.
Het betreft hier grotendeels een werklo
zenproject waar houtbewerkers zonder 
baan hun vak kunnen bijhouden en het een 
en ander kunnen bijleren.
Hierdoor wordt tegelijkertijd een schip 
verkregen dat te zijner tijd aan de stad 
Amsterdam een drijvend monument ter 
nagedachtenis aan de V.O.C. verschaft. 
Het behoeft geen betoog dat de V.O.C. 
destijds van eminent belang voor de ont
wikkeling van Amsterdam is geweest.

De 'Stichting Amsterdam  
bouwt Oostindiëvaarder’
Om deze plannen te verwezenlijken is eni
ge jaren geleden deze stichting in het leven 
geroepen waarvan de doelstellingen de 
volgende zijn:
a. Het hoofdzakelijk door werklozen op 
historisch verantwoorde wijze in Amster
dam bouwen van een replica van een char
ter van 150 voet, zijnde een schip van de 
Verenigde Oostindische Compagnie, ge
bouwd volgens het zelfde charter als het 
voormalige schip ’Amsterdam’ van die 
compagnie en stammende uit de zelfde tijd 
als dat schip.
b. Het verzorgen van een passende be
stemming voor de eenmaal op deze wijze 
to t stand gekomen replica binnen de ge
meente Amsterdam;

* Adviseur van de 'Stichting Amsterdam bouwt 
Oostindiëvaarder’
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gen zijn vervaardigd door het 'Bureau voor 
Scheepsbouw, Ir. P. H. de Groot B.V.’ te 
Bloemendaal, (zie fig. I ) welk bureau even
eens een belangrijke rol heeft gespeeld bij 
de voorbereiding en de bouw van de 'Prins 
W illim ’. Voor wat betreft de scheepsvorm 
en vele constructiedetails is het een be
langrijk voordeel dat het Rijksmuseum in 
Amsterdam een uitstekend schaalmodel 
bezit van een schip van dit charter uit de 
zelfde tijd als de 'Amsterdam' (zie fig. 2). 
Met toestemming van het Rijksmuseum is 
bij het maken van de lijnentekening en het 
algemeen plan van dit model uitgegaan. 
Deze zijn niet verkregen door opmeten 
van het model maar door fotograferen 
volgens de terristische fotogrammetrische 
methode.
De terristische fotogrammetrie is het 
exact vastleggen van de vorm en afmetin
gen door midde! van enkelvoudige stereo
scopische foto’s.
Deze methode wordt onder meer toege
past bij de restauratie van gebouwen.
De opnamen vereisen weinig tijd en de 
tekeningen die daaruit worden vervaar
digd hebben een grote nauwkeurigheid. 
Bij het bezien van de scheepsvorm valt het 
op dat de scheepshuid onder het onderste 
berghout niet eindigt in een vlakke spiegel 
maar dat deze is opgetrokken to t de 
hekbalk.

Fig-

c. Het wekken van historisch-maritieme 
belangstelling in het kader van het voren
staande.
De benodigde gelden voor deze stichting 
worden verkregen uit bijdragen van de 
Gemeente Amsterdam, van het Ministerie 
van Economische Zaken en van het Minis
terie van Sociale Zaken.
Verder wordt getracht een aantal spon
sors voor dit (jroject te interesseren. 
Zoals in de doelstellingen staat vermeld 
wordt een replica gebouwd van het zelfde 
charter als het voormalige schip 'Amster
dam', dat in 1749 op zijn eerste reis naar 
Indië ten gevolge van zware stormen op de 
Engelse kust bij Hastings verging.
Bij de kiellegging in 1985 heeft de burge
meester van Amsterdam dan ook de naam 
'Amsterdam' aangekondigd. De lengte van 
het schip bedraagt 150 Amsterdamse voe
ten, dit is 42,45 meter over de stevens 
gemeten, de afstand tussen boegbeeld en 
achtersteven ca. 48 meter, terw ijl de 
breedte op de spanten 11,65 meter be
draagt.
De verticale afstand van de onderkant van 
de kiel to t de bovenkant van de spiegel 
bedraagt ca. I 3 meter.
De waterverplaatsing van het oorspronke
lijke schip bedroeg in toegeladen toestand 
ca. 1300 ton.
De bouwbestekken en de bestekstekenin-

Dit feit en nog enige andere is het gevolg 
van de invloed van enige Engelse scheeps
bouwers die in ca. 1750 op de werf van de 
Amsterdamse Admiraliteit waren aange
trokken.
Er blijkt een zeker contact te hebben be
staan tussen de werven van de Admiraliteit 
en van de V.O.C., die overigens dicht bij 
elkaar lagen respectievelijk in Kattenburg 
en in Oostenburg.
De afmetingen van de constructiedelen 
van het schip zijn voor een belangrijk deel 
verkregen door het bestuderen van oude 
bestekken en boeken zoals 'Scheepsbouw 
en Bestier' van Nicolaas Witsen (1690), 
'De Nederlandsche Scheeps-Bouw-Konst 
Opengestelt’ van Cornelis van Yk (1697) 
en verschillende andere bronnen.

De scheepswerf
Om de bouw van de replica mogelijk te 
maken heeft de stichting de beschikking 
gekregen over een stukje grond aan het IJ. 
Dat is gelegen aan de kop van de Oostelijke 
Handelskade, dicht bij de passagierster
minal.
Het was een van de voorwaarden van de 
gemeente Amsterdam dat de bouw zo veel 
mogelijk aan de buitenkant van de werf 
moet kunnen worden gevolgd.
Gezien de afmetingen van het schip en de 
benodigde ruimte eromheen is het werf-
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Fig. 2 Model uit het Rijksmuseum

terrein aan de kleine kant zodat met de 
beschikbare ruimte moet worden gewoe
kerd.
Voorheen was het een parkje en dit moest 
geheel worden ingericht to t scheepswerf 
door het verharden van de grond en het 
plaatsen van gebouwen, werkplaatsen met 
machines, uitslag vloer, hijskraan enz. enz. 
Evenwel dient dit werfje slechts voor de 
bouw van één schip en het terrein zal na de 
bouw weer in de oorspronkelijke staat 
moeten worden teruggebracht.

De materialen
Voorde belangrijkste verbanddelen van de 
schepen van de V.O.C. werd eikehout ge
bruikt, voor de dekken grenehout. Het is 
tegenwoordig zeer moeilijk om eiken 
stammen van grote afmetingen te verkrij
gen en kromhout in de benodigde hoeveel
heden is bijzonder moeilijk leverbaar. 
Grenehout voor de dekken heeft het be
zwaar dat het te weinig slijtbestendig is 
(naaldhakken van de dames) en de brand

weer autoriteiten vinden naaldhout te 
brandbaar. Bij de keuze van het hout moet 
verder nog worden bedacht dat dit schip 
altijd in zoet water zal liggen en dat het de 
conserverende werking van het zeewater 
zal missen.
Iroko is een houtsoort die duurzamer is 
dan eikehout, daarbij minder krimp ver
toont, het is sterk, heeft weinig kwasten, is 
goed verkrijgbaar en is redelijk in prijs. 
D it zijn de belangrijkste redenen dat het 
schip grotendeels van iroko wordt ge
bouwd. Het groeit in de tropische regen
wouden van Oost- en West-Afrika.
De binnenkiel en de kimwegeringen zijn 
van azobé. Voor de binnendekken zal bang- 
kirai worden gebruikt, een houtsoort die 
zeer slijtbestendig is en weinig gevaar voor 
brand oplevert.

De rompconstructie
Het schip heeft twee doorlopende dek
ken, het onderste is het overloopdek met 
daarboven het verdek. Onder het over-

loopdek bevindt zich nog het koebrugdek 
en boven het verdek het bakdek, het cam- 
pagnedek en het bovencampagnedek.
De kiel is ca. 38,5 m lang, 56 cm hoog en 43 
cm breed. De binnenkiel loopt over de 
spanten en is 20 cm hoog en 40 cm breed. 
De basis van de rompconstructie wordt 
verder gevormd door 27 ringspanten wel
ke samen met de dekbalken en knieën het 
dwarsverband vormen.
De afstand van de ringspanten varieert 
tussen 70 en 185 cm. Tussen de ringspan
ten worden per spantvak één of meerdere 
tussenspanten aangebracht.
De doorsneden van de ringspanten en de 
tussenspanten zijn respectievelijk 30 X  25 
cm en 25 x 25 cm, die van de dekbalken van 
het overloopdek en van het verdek 35 X  

30 cm en 25 X  20 cm. De kimwegering en 
de dekbalkwegering zijn respectievelijk 30 
x 15 cm en 45 x 15 cm.
De afmetingen van het bovenste berghout 
bedragen 80 X  15 cm, die van het onderste 
lOOx 15 cm. De buitenhuid is 10 cm dik, de 
binnenhuid 4,5 cm.

De bouw
Vroeger werden sterk gebogen onderde
len als spanten opgebouwd uit gegroeide 
kromme delen en ander kromhout maar 
afgezien van het feit dat dit hout in de 
benodigde hoeveelheden vrijwel niet ver
krijgbaar is, geeft deze methode verlies aan 
sterkte en veel verlies aan hout.
Daarom worden hier de spanten, dekbal
ken en nog enige grote onderdelen opge
bouwd uit een aantal dunnere delen die op 
elkaar worden gelijmd (zie fig. 3).
D it geeft een veel sterkere en stijvere 
constructie waarbij men er zeker van is dat 
er zich inwendig geen fouten in het hout 
bevinden terw ijl de houtnerf steeds met de 
kromming meeloopt.
Ook fungeren de lijmvlakken als stopper 
voor eventuele aantastingen. 
Tegenwoordig heeft men de beschikking 
over uitstekende water- en kookbestendi- 
ge lijmsoorten.

Fig. 3 Het lamineren van een spant
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De hier gebruikte lijmsoort is phenol-re- 
sorcinollijm welke wel de beste is voor dit 
doel.
Het Houtinstituut T N O  controleert gere
geld de lijmverbindingen en op de werf is 
de lijmtechniek intussen zo geperfectio
neerd dat vrijwel alle lijmverbindingen 
100% kwaliteit behalen.
Voordat het hout kan worden gelijmd 
moet het gedurende enige weken kunst
matig worden gedroogd om to t het vereis- 
de houtvochtigheidspercentage te wor
den gebracht. Het lijmen van hout met 
deze lijm moet in een ruimte geschieden 
die een bepaalde temperatuur en vochtig
heid heeft en dit werk kan dus niet buiten 
plaatsvinden. Zo kon het opbouwen en 
lijmen van de kiel niet in eigen beheer 
worden uitgevoerd daar de aanwezige 
lijmloods veel te klein is. De kiel is bijna 40 
meter lang.
De firma Heko-Spanten te Ede kon dit 
werk uitvoeren maar het vervoer van die 
lange kiel over de weg van Ede naar Am
sterdam is geen gemakkelijke zaak 
geweest.
De spanten, 75 stuks in getal, worden to t 
één geheel door verlijming samengesteld 
en meteen in de goede zwei zodat ze later 
niet behoeven te worden bijgehakt waar 
de buiten- en binnenhuid onder een hoek 
op het vlak van het spant staan. Door de 
grotere stijfheid en sterkte van de spanten 
kan de onderlinge afstand groter zijn dan 
vroeger gebruikelijk was zodat ook dit feit 
een belangrijke besparing aan hout en ar
beid oplevert.
Afgezien van de lijmconstructies die zojuist 
zijn beschreven wordt verder geen of zeer 
weinig geweld aan de oorspronkelijke 
bouwwijze gedaan, het schip wordt dus 
authentiek uitgevoerd.
Wel zal het scheepsvlak in dwarsscheepse 
richting meer worden versterkt dan vroe
ger het geval is geweest. D it komt omdat 
vroeger de schepen niet in een droogdok 
werden gezet voor onderhoud en repara
tie (alleen de Zeeuwse admiraliteit had een 
gegraven dok in Vlissingen).
De schepen werden toen in het water 
geheld (gekrengd) waarbij de kiel zover 
boven water kwam dat deze en de huid aan 
die zijde kon worden behandeld.
Was die kan gereed dan deed men het 
zelfde met de andere zijde.
Het is te verwachten dat de 'Amsterdam’ 
naderhand op geregelde tijden in een dok 
zal worden drooggezet waardoor de span
ten in de nabijheid van de kiel zwaarder 
zullen worden belast dan bij krengen het 
geval was.

Daartoe zullen op het scheepsvlak extra 
dwarsscheepse versterkingen (kattespo- 
ren) worden aangebracht. In de meeste 
gevallen kan het buigen van de houten 
delen koud geschieden maar waar dit niet 
mogelijk is zal dit gebeuren door de ene 
zijde te verhitten en de andere nat te

houden. Het verhitten gebeurt niet meer 
als vroeger boven een houtvuur maar door 
middel van infra-rood bestraling. De eer
ste proeven hiermede zijn goed verlopen. 
Een gedeelte van een zandstrook (de huid- 
gang tegen de kiel bij de achtersteven) met 
een lengte van 8 meter en een doorsnede 
van 60 X  11 cm werd zonder veel proble
men getordeerd to t een hoek van 55 
graden.

De tewaterlating
Het schip wordt horizontaal gebouwd, de 
helling heeft geen afschot.
Omdat de hoogte van de bouwvloer to t 
het water veel te groot is zal het schip niet 
op de gebruikelijke wijze van stapel kunnen 
lopen.
Een spectaculaire tewaterlating zal het dus 
niet worden to t verdriet van velen die een 
echte tewaterlating met veel vlagvertoon 
hadden verwacht.
Wanneer het schip te water ligt zal het 
verder worden afgebouwd en getuigd met 
masten, ra’s, boegspriet enz. Voornamelijk 
zal het staande want worden aangebracht, 
evenwel zal het schip niet met zeilen wor
den uitgerust.

H et schip is gereed
In Amsterdam zal het schip een ligplaats 
krijgen en toegankelijk zijn voor het 
publiek.
Waar die ligplaats zal zijn is thans nog niet 
bekend maar zeker in het centrum van de 
stad.
De inrichting van het schip zal zo veel 
mogelijk worden gecompleteerd onder 
andere met kanonnen, kombuis enz. enz. 
Met het schip zal niet worden gevaren, in 
dat geval zou een hulpmotor noodzakelijk 
zijn, maar wel ligt het in de bedoeling dat 
het schip voor bijzondere gelegenheden 
onder gunstige weersomstandigheden 
over de kustwateren moet kunnen w or
den versleept.
Daartoe wordt de Scheepvaart Inspectie 
over de constructie en de stabiliteit geïn
formeerd.
Daar het schip voor het publiek zal worden 
opengesteld stelt ook de Amsterdamse 
brandweer zijn eisen.
Zo moeten de trappen onderdeks worden 
omkast met onbrandbare materialen, er 
moet voldoende lenscapaciteit zijn om 
eventueel bluswater weg te pompen, 
noodverlichting moet worden aange
bracht en de toepassing van grenehout in 
het schip moet worden vermeden.

H et werfpersoneel
Bij de bezetting van het personeel van de 
werf is men uitgegaan van ca. 70% vrijw illi
gers en 30% vaste betaalde krachten. 
Onder vrijwilligers wordt verstaan werk
lozen die hier willen werken met behoud 
van hun uitkering en een redelijke vergoe
ding. Aanvankelijk werd verwacht dat in 
een tijd met veel mensen zonder werk in

zo’n dicht bevolkt gebied zich velen zou
den opgeven om aan dit project te werken 
en in het bijzonder om er van te leren. Dit is 
echter zonder meer tegengevallen. An
derzijds hebben verschillende vrijwilligers 
reeds een baan gevonden zodat het project 
in dit opzicht aan zijn doel beantwoordt. 
Gelukkig hebben zich een tiental leerlin
gen van streekscholen, waaronder enige 
meisjes, aangemeld om hier stage te lopen.

Gedurende twee jaren werken zij 4 dagen 
per week op de werf en zitten één dag op 
school.
Opgemerkt moet worden dat de bezet
ting weliswaar veel te klein is, maar dat er 
hard wordt gewerkt. De tewaterlating is 
gesteld op eind 1988 maar om dat te halen 
is de huidige bezetting ontoereikend, er 
zijn nog meer vrijwilligers nodig.
De public-relations afdeling van de stich
ting doet alles wat mogelijk is om hierin 
verbetering te brengen.
Wanneer de bouwtijd langer wordt zullen 
de vaste kosten aan lonen van de betaalde 
krachten en de exploitatie stijgen. Daartoe 
wordt de voortgang nauwlettend bijge
houden en met de planning vergeleken.

Besluit
Moge dit artikel er toe bijdragen dat de 
belangstelling voor dit project wordt ver
sterkt. Ook bij degenen die als vrijwilliger 
hier kunnen werken.
Door enerzijds te trachten steun te verle
nen aan de sociale noden wordt anderzijds 
een monument gebouwd dat het typische 
stadsbeeld aan de waterkant van Amster
dam spectaculair zal verfraaien.
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POSSIBLE WA YS AND MEANS TO 
FURTHER DEVELOP THE DIESEL 
ENGINE IN VIEW OF ECONOMY
by: Prof. M . K. Eberle* 
and Dr. Ing. A. Paul**

Abstract
This paper presents a thermodynamic investigation into the possibilities o f realizing drastically increased power concentrations and 
further reductions in specific fuel consumption o f both, low and medium speed marine engines. These two parameters -  selected 
appropriately-influence positively investment and operating cost. Furthermore, the paper outlines possible avenues o f future research 
and development. The paper was read by Prof. Eberle, the newly elected CIMAC president at the 17th CIMAC Conference in Warsaw, 
June 1987.

I. Introduction
In the course of the last decade a significant 
development effort went into improving 
the thermal efficiency of diesel engines and 
steps were taken to burn fuels of the 
lowest quality in low and medium speed 
engines. Even high speed engines were 
taught to digest fuels which only twenty 
years ago were meant to be burnt in low 
speed diesels.
Thermal efficiencies of the engines reached 
values not considered possible. However, 
certain limits, if one does still want to  use 
the simple diesel, are reached. Further 
improvement will not come easy — it very 
likely will mean added complexity which is 
not necessarily the thing looked for. 
Before the fuel cost crisis, the develop
ment of brake mean effective pressure was 
very much in line with the possibilities 
offered by the turbocharger designer. 
With fuel efficiency taking first priority, the 
engine designerfora while could no longer 
make use of the increased performance of 
the turbocharger; the engine designer had 
to make full use of the maximum firing 
pressure to  lower the fuel consumption -  
this at a relatively modest brake mean 
effective pressure.
Fig. I shows the calculated influence of 
turbocharger overall efficiency on thermal 
efficiency of two- and four-stroke diesels 
of up-to-date layout data. For these in
vestigations the maximum firing pressures 
were left constant at 128 and 146 bar 
respectively. The two-stroke diesel is a 
uniflow scavenged machine with a stroke 
to bore ratio of 3.0 and a bore of 0.56 m; the 
corresponding values of the medium speed 
engine are 1.2 and 0.4 m.
As the curve indicates, the merits with 
improved turbochargers are getting in
creasingly smaller. Consequently, ways and 
means were evaluated to  make use of high 
performance turbochargers -  those 
presently available as well as possible de
velopments in the future.

The present paper gives some ideas in 
which direction engine development -  
under the assumption of further tu r
bocharger development-might go. Speci
fically, the necessary research and develop
ment activities are spelled out.
Before getting into this discussion, it might 
be useful to summarize the goals of future 
engine development -  some are certainly 
identical to those of the past ten years.

Engine development goals:
•  minimize both investment and operat

ing cost
•  increase reliability
•  reduce exhaust gas emissions and noise.

In technical terms this means the following:
•  increase power concentration and 

thermal efficiency at the same time
•  solve the questions relating to tribology 

at elevated pressures and temperatures 
-  this together with a reduction in the 
amount of specific cylinder lub oil con
sumption

•  reduce NOx-, particulates- and noise- 
emissions.

2. Turbo-compounding 
of diesel engines
The idea of turbo-compounding is not a 
new one. As early as 1962 Zinner [IJ 
presented a CIMAC paper outlining its 
features.
Fig. 2 shows the most important results 
obtained by means of a full cycle analysis 
(further information about calculating pro
cedures and assumptions are to  be found in 
the appendix A.). Throughout these 
calculations, boost pressure as well as 
maximum firing pressure were left con
stant; the amount of power produced in 
the power turbine -  see scheme Fig. 3 -  
was varied. As no surprise, the four stroke 
allows for a much higher power output of 
the power turbine; this is the result of the 
different scavenging process of the four-

stroke engine. In the case of the two- 
stroke engine, always a positive pressure 
differential over the cylinder must prevail. 
With a power turbine -  in our case we 
assumed 70% overall efficiency incl. gear- 
the engine (with an increase in power of 
the power turbine) ultimately gets 
starved. The BSFC of the engine alone 
increases steadily -  in the compound ver
sion we get improvements of 2% in the 
case of the two-stroke engine and 5 % for 
the four-stroke engine. As a consequence 
of this procedure, the temperatures be
fore turbine reach high levels of around 
600°C; together with heavy fuel opera
tion this would not necessarily be without 
problems -  i.e. fouling of turbine.
The scheme illustrated in Fig. 3 is already 
today a commercial rea lity-a t least MAN- 
B&W and Sulzer are making use of it. A 
butterfly valve in front of the power tu r
bine allows for a variable turbine geometry
-  a solution sought for since a long time in 
order to improve part load engine char
acteristics. In [2] the problem is addressed 
in detail.
In the following the question about even 
more significant gains -  be it specific fuel 
consumption and/or power concentration
-  shall be dealt with.

3. Two-stroke diesel with  
increased power output, without 
and with turbo-compound
Fig. 4 gives an overall view of possible gains. 
Reference [ I ] indicates the base line en
gine, without turbo-compound; this is 
similar to  the engine in Fig. 2. Assuming a 
turbocharger with an improved overall 
efficiency of 72% at a pressure ratio of 4
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would become available, the engine desig
ner could boost the brake mean effective 
pressure to around 22.2 bar. In order to 
maintain the same good thermal efficiency, 
he would have to  go to a maximum firing 
pressure of 175 bar (point reference 2). If 
an economy version (fuel rate) would be 
envisaged, derating down to 17.0 bar (pmax 
= const.) might be considered; the resul
ting improvement in fuel economy would 
amount to 4.3 %. A truly ’high power 
concentration’ version (lower investment 
cost per unit power) would be realized by 
reducing the excess air number from 2 .1 
down to 1.7 -  the brake mean effective 
pressure would now rise to  around 26.7 
bar, the thermal efficiency, however, 
would fall to a value of some 46.5%. With 
compounding, the efficiency could be lifted 
up to 47.9 %; this at a brake mean effective 
pressure of around 27.1 bar. In the eco
nomy version, at 175 bar firing pressure, 
the corresponding figures were: 50.1 % 
and 17.0 bar. As a consequence, it would be 
of greatest interest to have a turbocharger 
of the projected kind available and to  be 
able to build an engine capable of running at 
elevated firing pressures and reduced ex
cess air ratio -  a hot engine. Temperature 
before turbine would not be too high 
(some 430°C). These results could only 
be obtained by compounding -  without, 
engine efficiency would be lower and a 
proper part load operation close to im
possible.
Fig. 4 furthermore shows the most interes
ting case of displacement scavenging. The 
uniflow scavenging system is already very 
well developed as for instance shown in [3]. 
Its further development -  when com
pounding-would be especially rewarding 
as indicated with the results in Fig. 4. The 
temperatures before turbine would reach 
very high values (in excess of 600°C).

4. O ther means to boost power 
and/or efficiency of two-stroke 
diesels
Instead of using a turbo-compound solu
tion, one might think of a separate turbine 
using the pre-exhaust. The arrangement is 
schematically shown in Fig. 5, illustrated for 
a four-stroke engine. Starting from the 
’power version’ in Fig. 4 (without com
pound) one could expect to improve ther
mal efficiency by 6.4% (multiplicative) up 
to 49.4 %; this comes pretty close to the 
value of the economy-version (Fig. 4) but 
with a brake mean effective pressure of
28.4 bar.
The use of a bottoming plant -  adding a 
steam cycle to  detract heat from the ex
haust gases after turbine -  is a known 
solution for further enhancing thermal effi
ciency; this with the additional complex
ities which go with it. If one would add a 
bottoming plant to the two-stroke diesel 
with displacement scavenging (high ex
haust temperatures), one would indeed

get very attractive results; thermal effi
ciency would rise (as shown in Fig. 6) to 
some 57 % and brake mean effective pres
sure to 35 bar. Again, a quite interesting 
solution.
The best that could be achieved -  with 
respect to thermal efficiency- would be by 
means of internal recuperation. Not a sim
ple undertaking!
Fig. 7 shows a schematic cycle as it was used 
for evaluation. Clearly, the temperature at 
point 5 must be higher than the one in point 
3 -  otherwise recuperation would not 
make sense. Fig. 8 illustrates the most 
important results of the calculation with
out losses. In actuality -  using sort of a 
recuperation device -  the point NL (no 
losses) would drop to point L (which would 
correspond to effective thermal efficieny 
and BMEP); the latter point is introduced in 
Fig. 6 as point 6 indicating good efficiency 
and power concentration.

5. Four-stroke diesel with 
increased power output without 
and with turbo-compound and 
dual-stage turbocompounding
Fig. 9 gives the most relevant results. Ref. 
[ I ] refers to the base four-stroke engine 
without turbo-compound in Fig. 2. If one 
assumes a new turbocharger with 70 % 
overall efficiency at a pressure ratio of 5, 
the engine would reach a BMEP of 36.5 bar. 
In order to at least maintain the specific fuel 
rate, the maximum firing pressure would 
have to be set at 250 bar. This leads to point 
reference 2. Again an economy version 
could be devised -  the thermal efficiency 
would reach 47.8 % at a BMEP of 22.2 bar. 
The power version, again with reduced 
excess air ratio (2.1 down to  1.7), results in 
a BMEP of 43.5 bar and a thermal efficiency 
of 43.8 %. This solution compounded leads 
to values of 46.6 bar and 48.0 % respective
ly -the  power version thus shows the same 
efficiency as the economy version, again, 
with lower excess air ratio and definitely 
higher temperatures before turbine. The 
use of dual-stage turbocharging and in
tercooling would further improve the re
sults as indicated in Fig. 9.
In the case of the four-stroke engine, pre
exhaust turbine, bottoming plant and re
cuperation might be considered as well.

6. N O x -emissions 
of two-stroke diesel
An attempt was made to calculate NOx- 
emissions. The result is given in Fig. 4 for 
the cases references 2, power and d isplace- 
ment scavenging. It is known that the re
sults for reference 2 spell already trouble 
to meet US standards, this is even more so 
for the other cases. For stationary power 
plants, this point would require further 
attention.

7. Conclusions
The examples demonstrated are proof of

the fact that the diesel engine by no means 
reached its limit with respect to power 
concentration or thermal efficiency. It 
must be made clear, however, that signifi
cant gains are only possible through very 
consequent R + D efforts and the new breed 
of diesel engines quite likely will be more 
complex. This added complexity should be 
mastered with better design methods in 
order to achieve the superior reliability.
It was not the intention of the authors of 
this paper to give an all encompassing view 
about the thermodynamic possibilities. 
Certainly, higher mean piston speeds 
would also be something to  look at.
The engines considered were run with 
mean piston speeds of 7.0 and 9.6 m/s for 
the two- resp. four-stroke engine. Calcula
tions were performed with in each case 
20% higher speeds. Taking into account 
the slightly higher friction losses, the com
pound version gave practically the same 
total engine efficiency for the two-stroke 
engine, an approximately 2 % lower value 
for the four-stroke engine. In both cases, 
the total power output increased by some 
17 %. This again is a version to  be consi
dered.
As the usual approach to further product 
development one would try to  realize a 
truly p =  const, combustion; as a conse
quence, an improvement in specific fuel 
rate of between I and 2 % would be 
possible. By the way, N O x would be im
proved at the same time; the ratio of 
Pmax ' Pcompresslon 1̂ I itl this Case.
In the course of this study other options 
were investigated as well. Ceramics with 
the goal of reducing heat losses do hardly 
make sense for the applications envisaged. 
If one as a first step would consider to 
lower the excess air ratio (from 2.) down 
to 1,7, hot engine) while maintaining boost 
as well as maximum combustion pressure, 
by means of compounding the

BMEP would rise by 20 % 
and
thermal efficiency by 2% (two-stroke) 
and by 5 % (four-stroke)

If in a second step the pressures would be 
allowed to increase and if at the same time, 
more efficient turbochargers would be
come available, the following results could 
be obtained (with compounding)
•  two-stroke
-  BMEP +  76 %
-  thermal efficiency +  I %

with bottoming plant and displacement 
scavenging
-  BMEP +  130 %
-  thermal efficiency +  20 %

with recuperation (without 
compounding)
-  BMEP + 110 %
-  thermal efficiency + 26 %

SenW 54STE IAARGANG NR 17 327



tot

EMEP

56

52

^8

35 

total

60 2

bor 25

15
2,1

1.7

600 

TbT 400

pmax bar 
pac bar

?TC 1

[ Î
175
4
72

120

points 1, 3 and 5 are plotted In Fig. 4 

Fig. 6: Potential o f two-stroke diesel

1 Powei 
nr p.t.

2 P. e-exhaust 
with p.t.

3 Displacement 
with p.t.

'i Bottoming 
with p.t.

5 Ref. 2 
no p.t.

6 Recuperation 
no p.t.

p.t. = power 
turbine

Fig. 7: Two-stroke diesel with recuperation (perfect gas)

1.35
_ /t _ o , r = corresponds to heating 
B1 1 ~ B1 ~ UP through stoichiometric

combustion)

h

90

80

70

60

50

1 = 1L= 3 . 0

V3 6 y
/ / ,

^  p3 
/ ) ?  ^

5 : r/«- /  />

" -«r 
f/

Zl /  /

h  A--3
T1 /  7 . 2

1 /V/
-rA// f bMui

'J  

/ ' 
p .....

2.5-1
in /pK  
V

5.3

7.2

10 15
B M I P / P i

Fig. 8: Process w ith  recuperator

Fig. 9: Four-stroke diesel with increased power-output 
without/with turbo-compound

Ref.l Ref.2 Eco. Power
51

I  e tot 
X 47

43

45

BMEPiotoi -J5

bar

25 

2.1

'bT

Mmax
Pac
TC

1.7

700

500

bar 146 250
bar 2.9 5.0
X 65 70

2.9 5.0

O  without turbo-compound 
•  with turbo-compound 
■  with dual-stage turbocharging, lnter- 

cooling and turbo-compound

328 SenW 54STE IAARGANG NR 17



•  four-stroke
-  BMEP +  126 %
-  thermal efficiency + 11%

Alt these figures refer to  the base cases, 
ref. [ I ]  in Figs. 4 and 9. The most im
portant assumptions are summarized in 
Tabel I.

In order to realize these goals, the follow
ing development steps are necessary:

For the engine designer
•  vastly improved tribology of piston, pis

ton ring and liner combination
•  crankshaft/crankshaft bearings etc. with 

higher loadings
•  combustion at reduced excess air 

ratio (particulates, (NOx-emissions), 
depending on cooling system design 
higher combustion room surface 
temperatures. (For the investigation 
presented, the cooling conditions were 
not changed, i.e. with excess air re
duced, metal temperatures go up.)

•  displacement scavenging for two- 
stroke engine

•  integral bottoming plant
•  recuperation.

For the turbocharger designer
•  improved overall efficiency at higher 

boost pressures
•  higher turbine inlet temperatures
•  improved part load performance
•  power turbine (compounding) with im

proved efficiency.

For the cylinder lubricant designer
•  mastering of the sulfuric acid corrosion 

problem at elevated pressures 
maintaining good lubricating conditions 
at the necessarily increased tempera
tures of the running surfaces.
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Appendix A
The calculation results presented in this 
paper are produced with an engine simula
tion program allowing the calculation of 
the thermodynamic cycle of both two- and 
four-stroke diesel engines of any cylinder/

manifold/pump/turbocharger arrange
ment; the procedure is based on (4] and in 
the meantime got further developed to 
accommodate power turbines etc. Heat 
release functions are based on measure
ments on Sulzer engines and represented 
as Viebe-functions. Heat transfer -  again 
adjusted -  is calculated along the lines

proposed by Woschni.
For the scavenging process (two-stroke 
engine), model results as presented in [3] 
were used; no longer a combination of 
displacement/mixing was used.

To figure friction losses, the following 
assumptions were made:

P f  =  C l Pfgas +  c 2 P fm iss  +  c 3 P fC 

in which:
pfgas: mean pressure based on gas pressures 
Pfmass- mean effective pressure based on 
mass forces
pfc: constant value of friction (mean 
pressure).
The constants C|, c2 and c3 were found 
through measurements and are different 
for 2- or 4-stroke engines.
The engine simulation results (cylinder 
pressure, temperature, gas composition 
each depending on time) are fed into a 
multizone model for the combustion phase 
allowing to calculate NO-emissions based 
on the extended Zeldovich-mechanism. 
The diesel combustion (diffusion) is 
appropriately presented through a mixing 
model. This procedure will be presented in 
afuture publication of the ETH Laboratory 
for Internal Combustion Engines.
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Dit handboekje beoogt een handleiding te 
zijn ten behoeve van de voorbereiding op 
het examen voor het diploma als sloepgast 
zoals voorgeschreven in het Schepenbes
luit 1965.
In samenwerking met het Directoraat Ge
neraal Scheepvaart en Maritieme Zaken 
van het Ministerie van Verkeer en Water
staat is dit handboekje samengesteld.
De inhoud is in overeenstemming met het 
bepaalde in Hoofdstuk III zoals laatstelijk 
gewijzigd 17 juni 1 9 8 3 -reddingmiddelen 
en voorzieningen -  (van kracht geworden 
I juli 1986) en Hoofdstuk IV -  radiotele- 
grafie en radiotelefonie -  van het Internati
onale Verdrag ter Beveiliging van Mensen
levens op Zee, 1974 (SOLAS 1974). 
Tevens is de inhtpud in overeenstemming 
met het bepaalde'in Hoofdstuk VI -  diplo
ma sloepgast -  van het Internationale Ver
drag betreffend de normen voor zeevaren
den inzake opleiding, diplomering en 
wachtdienst, l97p<§XCW 1978), welke 
op 28 april 1984 in werking is getreden. 
De leerstof, verzameld in deze handleiding 
zal zo goed mogelijk In praktijk dienen te 
worden gebracht door het bijwonen van 
oefeningen, die zijn voorgeschreven om 
het gebruik en de mogelijkheden van de 
reddingmiddelen, alsmede de wijze van 
schip verlaten, overleven en het participe
ren bij reddingacties, zo doeltreffend mo
gelijk te kunnen uitvoeren. De gezagvoer
der van het schip is er persoonlijk verant
woordelijk voor dat de reddingmiddelen 
en voorzieningen in goede staat verkeren 
en gedurende de reis gebruiksgereed zijn, 
dat taken duidelijk zijn aangegeven en dat 
oefeningen worden gehouden.
Als onderdeel van het hierboven gestelde 
dienen bemanningen te zijn opgeleid in het 
gebruik van de reddingmiddelen.
Iedereen aan boord dient zich op de hoog
te te stellen van de soorten de plaats van de 
reddingmiddelen, de procedure bij het 
schip verlaten en de taak die daarbij vervuld 
dient te worden.
De inhoud is overzichtelijk verdeeld over 5 
hoofdstukken welke zijn verlucht met dui
delijke fo to ’s en tekeningen ter bevorde
ring van de instructieve waarde.

Ing. C. Dam

two-stroke four-stroke
Pm ax bar 128 175 146 -» 250
Pac bar 3 -> 4 2 .9-» 5.0
t lT L % 69 -»• 72 65 -> 70
K — 2.1 -► 1.7 2.1 - * 1.7

Table I Assumptions for higher
pressures, turbocharger efficiencies and lowered excess air numbers
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been developed, based on an autonomous 
submarine support vessel. The result of 
two development studies supported by 
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Although the riser is a simple structure, the 
effects of the waves, current, and vessel 
motion makes its response so involved that 
it requires a complex analysis to predict its 
behaviour. Riser behaviours are either sta
tic or dynamic. In some cases, static riser 
analysis will give reasonable results for 
dynamic behaviour. However, when the 
period of motion of the riser system is 
larger than two seconds dynamic analysis 
must by utilized to  define the riser re
sponse. This is especially true when the 
frequency of the forcing function either 
due to vessel motion or the sea is equal or 
nearly equal to one of the natural frequen
cies of the marine riser. 0630326
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The reliability concept as an aid to decision 
making in offshore engineering 
Baker, M. J.
Underwater Technology (01498), 8703, 
13/1, pg-9, nrpg-9, gr-4, drw-3, ENG 
In this paper an attempt is made to review 
some of the key areas of structural reliabil
ity theory, to note some of the recent

developments, to examine the use that has 
already been made of the reliability 
approach in offshore engineering, to assess 
the possibilities for future use and finally to 
discuss those areas where more develop
ment work is still needed. 0630200

SW87-08-04.
The use and potential use o f reliability 
engineering for offshore structures 
Mowatt, G. A.; Loader, D. J.; Arbuthnot, C.
H. Underwater Technology (01498), 
8703, 13/1, pg-6, nrpg-3, ENG 
Offshore structures are generally designed 
using a deterministic approach, and 'en
gineering judgement’ based on previous 
experience is employed when uncertain
ties in design parameters are encountered. 
However, it is becoming increasingly im
portant to  adopt a more specific approach, 
particularly where novel designs or design 
procedures are involved. Reliability en
gineering has the potential to  provide the 
designer with a powerful tool to produce 
safe and cost-effective structures, although 
designers are not yet in a position to fully 
exploit the technique. 0630200

SW87-08-05.
The platform cleaning and inspection 
vehicle: a working reality in 1987 
Linden, J.
R.O.V. (76860), 8703, pg-270, nrpg-1 3, gr-
I, tab-1, drw-2, ph-5, ENG
Since the early I980’s Esso Australia has 
reviewed and encouraged the develop
ment of ROV technology aimed at execut
ing a detailed underwater structural in
spection program on offshore production 
platforms. In August, 1985, a ’Challenger’ 
jacket cleaning vehicle (JCV), designed 
specifically to satisfy this objective, was 
mobilised to Bass Strait. A fter resolving a 
number of initial technical set-backs, the 
’Challenger’ had, by year-end 1986, 
cleaned and inspected over thirty structu
ral welds to Esso’s high standards. The 
’Challenger’ has now demonstrated the 
technical feasibility and cost-effectiveness 
of executing a detailed underwater inspec
tion program by remote intervention. 
0630513

SW87-08-06.
Active heave motion compensated ROV 
launch and recovery systems 
Webb, C.
R.O.V. (76860), 8703, pg-125, nrpg-5, gr- 
2, drw-2, ph-2, ENG 
Solutions are presented to the problems of 
launch and recovery of garaged ROV’s and 
cursor launched ROV’s operating from 
monohull vessels in rough sea conditions.

These systems enable decoupling of the 
ship motion from the ROV garage to facili
tate docking of the vehicle into its garage, 
and in cursor launched free swimming vehi
cles to enable surface following at the air 
sea interface, thus avoiding wave damage 
and eliminating snatch. The design con
cepts and operating experience of these 
systems are presented together with a 
summary of current work to develop a 
new heavy weather deployment system 
(HWDS) with a ROV launch and recovery 
capability from an overside position with a 
minimum adverse sea condition of 8. 
0610414

SW87-08-07.
System development and use to position 
mooring system and semisubmersible plat
form in 2,910 ft o f water 
Della, R. P.; Johnson, S. T.; Shields, D. R. 
OTC (76450), 8704,4/5607, pg-489, nrpg- 
7, gr-2, drw-6, ENG
An integrated positioning system was de
veloped to control the deep water installa
tion (2,910 ft.) and to provide long term X, 
Y, Z, position monitoring of a semi-sub- 
mersible platform and its mooring system. 
After review of requirements and tenta
tive installation procedures, a set of system 
performance requirements were created 
to guide system design and development. 
Development was done with frequent 
project team reviews to allow inclusion of 
refinements in positioning system require
ments and installation procedures. Soft
ware simulation, hardware testing, and 
operational simulations were performed. 
System field configuration and operations 
to install and monitor the unmanned semi
submersible platform is presented. 
0610410; 0630600; 1211705
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Mayfield, J. G.,; Haney, J. P.; Luyties, W. H.; 
Gilmore, R. E.
OTC (76450), 8704,4/5605, pg-469, nrpg- 
11, tab-1, drw-9, ENG 
The installation of the deepwater Boxer 
Platform is documented. The objective is 
to provide a record of the installation plans 
and some of the reasoning behind the 
selected approach, as well as to indicate 
what worked well in the field and what did 
not. It is hoped the paper will be of assist
ance to  those planning for the installation 
of future deepwater platforms. 0620210
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Decommissioning and Removal of North 
Sea Structures (70695), 8704,/12, pg-l, 
nrpg-15, tab-1, drw-4, ENG 
The aims of this paper are to review our 
knowledge of the aggregation of fish 
around offshore oil platforms; to assess the 
impact of partial platform and pipeline re
moval on fisheries and fishing operations; 
and to discuss opportunities for using re
dundant platforms as artificial reefs. 
0620116; 0550500

In 1986 werden binnen het Nederlandse 
territo ir 12 opsporings- en 3 evaluatiebo- 
ringen voltooid (tegen 15, respectievelijk 
12 in 1985). Het Nederlandse deel van het 
Continentale Plat werd onderzocht door 
middel van 25 exploratie- en 5 evaluatiebo- 
ringen (tegen 36 respectievelijk 7 in 1985). 
Onder invloed van de olieprijsontwikke
lingen is het aantal boringen in vergelijking 
met 1985 aanzienlijk afgenomen (45 borin
gen in 1986 tegen 70 in 1985); het percen
tage succesvolle exploratieboringen bleef 
overigens gelijk, namelijk 35%. Door deze 
onderzoeksactiviteiten nam het aantal 
aardgasvelden binnen het Nederlandse 
territo ir met 2 en op het Continentale Plat 
met 8 toe. Daarmee steeg het totale aantal 
aardgasvelden to t 192, namelijk 96 op het 
vasteland en binnen de territoriale wate
ren en 96 op het Continentale Plat. Het 
aantal olievoorkomens op het Continenta
le Plat nam met I toe. Het totale aantal 
aardoliereservoirs steeg hiermee to t 36, 
waarvan er zich 17 op het vasteland en 
binnen de territoriale wateren bevinden 
en 19 op het Continentale Plat.

Aardgasreserves en -produktie
Wijzigingen in de reserves kunnen drie 
oorzaken hebben:
a. nieuwe vondsten;
b. herberekeningen van reeds aangetoon

de velden;
c. produktie.
Een mutatie ten gevolge van nieuwe vond
sten werkt uiteraard altijd in positieve 
richting.

SW87-08-I0.
The role o f robotic systems 
Chapman, R.; London, K. 
Decommissioning and Removal of North 
Sea Structures (70695), 8704,/10, pg-l, 
nrpg-5, ENG
The art of platform decommissioning is still 
very much in its infancy and, as such, there is 
little experience to draw upon to describe 
exactly the types of tools that will be 
needed. Nevertheless, the scenarios for 
platform decommissioning are well known 
and thus we can predict, fairly accurately, 
the type of equipment that will need to  be

Bijstellingen door herberekeningen kun
nen zowel positief als negatief uitvallen. 
Produktie, ten slotte, betekent een inte- 
ring op de voorraad en resulteert dus altijd 
in een negatieve mutatie. Het totale effect 
van nieuwe vondsten en herberekeningen 
was een toevoeging van 36 miljard m3 (st)* 
aan de verwachte aardgasreserves. Daar 
staat tegenover dat 74 miljard m3 (st) ge
produceerd werd, zodat de verwachte re
serve met 38 miljard m3 (st) is afgenomen 
ten opzichte van I januari 1986. De aard- 
gasproduktie op het vasteland bedroeg in 
1986 58 miljard m3, tegen 65 miljard m in 
1985. Op het Continentale Plat was de 
produktie in 1986 (in afgeronde cijfers) 
gelijk aan die van 1985, te weten 16 miljard 
m3. De totale aardgasproduktie nam dus af 
van 8 1 miljard m3 in 1985 to t 74 miljard m3 
in 1986.
De cumulatieve aardgasproduktie per I ja
nuari 1987 bedroeg 1.395 miljard m3.

* De toevoeging (st) staat voor standaardmaat, 
gemeten bij 15 °C en een druk van 1.013 
millibar.

used. This paper describes generally the 
uses for remotely operated vehicles 
(ROVs) and the robotic tools within these 
decommissioning scenarios. 0620116

Fotocopieën van bovengenoemde artike
len zijn verkrijgbaar bij: Maritiem Informa
tie Centrum (MIC), Postbus 21873 3001 
AWRotterdam, tel.:010-4130960. tst. 33. 
Bij aanvraag het SW nummer vermeiden 
s.v.p. De bibliotheek van het MIC is ge
opend op werkdagen van 11.00 to t 16.00 
uur. Het adres is: Blaak 16 te Rotterdam.

Aardoliereserves en -produktie
Evenals bij aardgas, hebben de mutaties in 
de aardoliereserves over 1986 drie oorza
ken: nieuwe vondsten, herberekeningen 
en produktie. De totale toevoeging aan de 
verwachte oliereserve ten gevolge van 
nieuwe vondsten en herberekeningen be
droeg 1,7 miljoen m3. Daar staat tegenover 
dat 5,2 miljoen m3 geproduceerd werd, 
zodat de verwachte reserve met 3,5 mil
joen m3, afgerond 3 miljoen m3 is afgeno
men ten opzichte van I januari 1986. Zie- 
tabel.

Gestegen produktie
In 1986 vertoonde de aardolieproduktie 
nog steeds een stijgende lijn en bedroeg 5,2 
miljoen m3. Ten opzichte van 1985, toen de 
produktie 4,2 miljoen m3 bedroeg. D it 
betekent een stijging van 24%. Op het 
vasteland handhaafde de produktie zich op 
1,3 miljoen m3. De produktie op zee steeg 
van 2,9 naar 3,9 miljoen m3, wat te danken 
was aan het goed op gang komen van de 
velden ’Logger’ (Continental Netherlands 
Oil Company) en ’Rijn' (Amoco Nether
lands Petroleum Company).
Vanaf 1987 valt er echter een teruggang te 
verwachten in de jaarlijkse aardoliepro
duktie omdat de meeste nu producerende 
velden in de dedine fase zijn. De nationale 
aardolieproduktie in 1986 dekte ongeveer 
22%,van de nationale aardolieconsumptie. 
De cumulatieve produktie van ruwe aard
olie per I januari 1987 bedroeg 73,9 mil
joen m3.

Med. EZ 15/87

Tabel: Aardoliereserves Nederland') in miljoen m3(st)

Verwacht Bewezen
Gebied 1 -1 -'86 l- l - ’87 l - l  -86 l- l1 - ’87
Noordoost-Nederland 26 25 4 4
West-Nederland 16 15 10 9
Continentale Plat 36 35 17 18
Totaal Nederland 78 75 31 31
') Exclusief Natural Gas Liquids (NGL)

NEDERLANDSE 
GAS- EN OLIERESERVES

Minister De Korte heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de resultaten van de 
opsporing van aardgas en aardolie en de stand van de Nederlandse aardgas- en aardoliere
serves. De gegevens zijn ontleend aan het vertrouwelijke rapport dat de Rijks Geologi
sche Dienst (RGD) hier jaarlijks over uitbrengt en dat ditmaal de stand van zaken per I 
januari 1987 weergeeft en de ontwikkelingen in 1986. Het nu volgende is gebaseerd op de 
tekst van de brief die met het rapport naar de Tweede Kamer is gestuurd.
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DIVERLESS DEVELOPMENT 
OF SUBSEA OIL

by: Peter Grange*

The United Kingdom obtains over 95% of 
its oil supplies from offshore production 
and has achieved the position of fifth largest 
oil producer in the world. British com
panies have been working on and solving 
offshore problems since the 1960s, in 
particular the drilling and production of 
deep water wells. In several areas of 
technology these companies have an excel
lent track record, and now pass on their 
expertise through cooperative ventures. 
One highly promising route to low cost 
deep water production, as is needed, for 
example, in Brazil’s Campos Basin project, 
is subsea completion -  the placing of pro
duction equipment on the sea bed rather 
than on a conventional platform. Here the 
ability to go diverless has been pioneered 
by a number of British oil companies, not
ably Shell and Esso, with the Central Cor
morant underwater manifold centre 
(UMC) in the North Sea, which was itself 
based on earlier work by Esso offshore 
Mexico.
The UMC concept allows drilling and pro
duction from a centralised manifold facility 
normally controlled either remotely from 
a platform on an associated field, or from 
the shore. The UMC, built by HCG in 
Schiedam, was widely regarded as too 
complex and ’over engineered’ for its di

ver-accessible depth, but it has achieved all 
its production objectives on or ahead of 
schedule and provided the operators with 
something of a technical lead in the installa
tion and operation of advanced subsea 
equipment.

Greater Depths
Esso is now looking at a variation of the 
UMC theme known as the Esso deepwater 
integrated production system (EDIPS) in 
which a sea bed manifold accepts produc
tion from template drilled wells, and also 
from satellite single wells nearby (see Fig. 
I). The purpose of EDIPS, which is now 
making good progress at the design stage, 
is to improve the reliability of subsea com
ponents and sub-systems so that depths 
exceeding even the most ambitious satura
tion diving techniques can be developed. 
Esso’s fund of knowledge now stems from 
the UMC programme plus the EDIPS up
dating and is ready for export via coopera
tive overseas ventures.
Similarly Shell International has shown how 
to work with other countries in its own 
deepwater project, known as the diverless 
installable and maintainable oil production 
system (DIMOS). The United Kingdom 
based company is able to  draw on the 
research and development departments of

its Dutch parent group and other associ
ates, in this case specifically Norsk Shell, 
along with Kongsberg of Norway.
One possible area for DIMOS applications 
will be the next series of Norwegian fields, 
located in about 300 metres of water and 
best maintained by diverless methods. 
DIMOS appears well suited to Brazil’s 
offshore fields as it normally uses a semi
spar facility combining floating production 
and storage with tanker loading. It is fed 
from a modular manifold serving a series of 
individual subsea wellheads. One technical
ly advanced feature is the ability to  bring 
control and valve packages back to  the 
surface from each individual well in case of 
serious trouble, although that is unlikely in 
view of Shell’s previous experience with 
subsea equipment.

Speeded by Computer
BP has spent some millions of pounds ster
ling in developing its diverlesss production 
system (DISPS) which, like other major oil 
company projects, uses a subsea template 
for drilling and production. DISPS is again a 
most logically arranged layout, designed 
for ease of access by remotely controlled 
vehicles and other devices.
In the design of these subsea systems con
ventional manual draughting is normally 
too time consuming and restrictive. Fur
ness Underwater Engineering Ltd (FUEL) 
is using an effective but low cost form of 
computer aided design for the Esso EDIPS 
system.
The FUEL softwater programs allow the 
designer to  lay out the individual sub-sys
tems of piping and valves quickly in ’wire 
frame’ form to obtain the conceptual lay
out, then, when satisfied, instantly convert 
the wire forms to  solid three dimensional 
illustrations of the components by the 
operation of a single computer key. The 
complete drawing can be viewed from any 
angle, approach routes taken by remotely 
operated vehicles (ROVs) can be accurate
ly planned, and the ease of access for these 
vehicles or other tools can be checked out 
realistically.
In this way easy access can be arranged to 
the outer valves and controls from the side 
and to  the larger, more central, parts by the

* Technical Editor The Oilman’ London.

Fig. I. Selected Field development layout for Esso EDIPS.
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use of vertically deployed tooling. EDIPS 
has shown that modern computer design 
can eliminate not only the risk of internal 
clashes, where components either foul 
each other or cannot be removed for 
maintenance, but also the need for a physi
cal model.

Growth of Multi-Phase
However, in spite of all these examples of 
practical and now proven subsea equip
ment, there is still a need for some kind of 
surface facility for processing the mixture 
of crude oil and the usually associated gas/- 
condensate content. The Hutton Tension 
Leg Platform (TLP) is one route to low cost 
processing, and this concept, largely de
veloped in Britain, can easily be extended 
from its current 200 m water depth to 
500 m or more.
International interest in the alternative of 
multi-phase flow pipelines is growing in a 
spectacular way and they could come into 
worldwide use in about five years time. 
Multi-phase flow permits pipelines to  take 
the oil directly from the subsea well-head 
for 50 km or more to  the nearest practical 
processing station, either an existing plat
form or tanker, or to  the shore. Britain can 
claim something of a lead in the full scale 
testing of pumps capable of dealing with 
the intractable and largely unpredictable 
mixture, which tends to build up slugs of 
condensate or other material and slow or 
stop the flow.
Some pumps stall when they encounter gas 
pockets and fail to  self-prime. Others wear 
out when affected by sand contamination. 
Stothert and Pitt has developed and tested 
a full scale multi-phase pump in coopera
tion with BP, which offered its Sunbury- 
on-Thames research centre, near London. 
The pump was conceived by a joint venture 
between the manufacturer and BP, Shell 
and Mobil, plus Britain’s Department of 
Trade and Industry (DTI), which provided 
funding support. The twin screw pump 
copes with the most difficult high gas con
tent mixtures without stalling, and the six 
month tests showed good long term 
durability. W ith a capacity of 40,000 bar
rels of oil/day, the pump might prove valu
able for Brazil’s next deep water fields, 
where subsea completions could take in 
marginal wells via long pipelines.

No Lubrication
Another British company with wide ex
perience of subsea pump operation is Weir 
Pumps Ltd, which has also tested a smaller 
scale prototype multi-phase pump of 5000 
barrels/day capacity. Over the next 18 
months this company will undertake a pro
gramme for the manufacture of two
10,000 barrels/days pumps, which will be 
operated for 4000 hours on a hydrocarbon 
containing test loop. No lubrication is 
needed for this pump, which is highly resis
tant to sand contamination.

A further source of British expertise in this 
area is the British Hydromechanics Re
search Association, (BHRA), currently car
rying out an extensive research pro
gramme backed by BP, Byron Jackson, 
Esso, Frank Mohn (UK) Ltd, Mather and 
Platt Ltd, Nuovo Pignone, Sulzer Brothers 
(UK) Ltd, Total Oil Marine PLC and 
Worthington Simpson Ltd. Software 
programmes for predicting the behaviour 
of multi-phase systems have been de
veloped by Britain’s Atomic Energy Re
search Establishment, Harwell, with ex
perience from nuclear power cooling 
fluids.
British companies are optimistic about the 
future for multi-phase. W eir has just 
announced that its £ I million second stage 
research project has obtained financial sup
port from ten major oil companies -  Arco, 
BP, Britoil, Chevron, Elf, Fina, Shell Expro 
for Shell and Esso, Statoil, Mobil North Sea 
and Texaco. The work, which they consid
er will show the pump to  be a significant 
technical and commercial advance in this 
field, will be shared between W eir’s facility 
at Alloa, central Scotland, and BP’s Sun- 
bury-on-Thames centre.
Stage I of the project showed that the 
pump could handle any gas content from 
zero to 100%. A recent cash injection from 
Arco allowed the second stage to start five 
months ahead of schedule.
W eir also offers other subsea equipment, 
such as oil powered hydraulic turbine 
downhole pumps for artificial lift, as em
ployed in Algeria and China. Commenting 
on the multi-phase pumps, W eir’s techni
cal director, Mike Ryall, said: ’The col
laborative support from so many in
ternational operators fo r the development 
of a single piece of equipment is something 
of a milestone in offshore engineering.’

Seismic initiative
While Brazil’s demand for deepwater pro
duction from known fields is substantial -  
the water depths increasing from about 
1000 m in 1985 to  around 1700 m this year 
-  the country’s need for future hydrocar
bon discoveries is growing. British seismic 
and geophysical companies are already ac
tive here. Horizon originally secured a 
contract with Petrobras in 1979 to shoot 
some 10,000 km of seismic data. A t that 
time Petrobras was encouraging joint ven
tures between local and overseas com
panies in order to transfer technology to 
Brazil.
This principle worked well and a data pro
cessing centre was set up in Rio de Janeiro 
based on an RDS 500 Raytheon computer 
with Horizon’s software, called UNISEIS. 
Many contractors such as BP, Hispanoil, 
Esso and Petrobras used the centre, and a 
two year contract followed for the central 
Amazon basin.
Horizon has been operating through a joint 
venture with Promon Engenharia SA and

Promon Geofisica, which has exhibited a 
50% increase in turnover since 1981. The 
Rio centre now has a VAX 11 /780 compu
ter, and the original joint venture has been 
extended to  1991.
Britain is also one of the most advanced 
sources of geological knowledge. GAPS 
geological consultant is typical of export- 
orientated companies offering integrated 
reservoir evaluation. GAPS has won con
tracts in the Gulf, Egypt, southeast Asia and 
the North Sea. It provides total packages 
on geological modelling and reservoir 
zoning/evaluation, ranging through the 
stages of exploration, appraisal and pro
duction.

Core Evaluation
Projects at the development and produc
tion stages involve upgrading and refining 
reservoir models in the light of information 
from wells as soon as they are drilled. The 
company can claim to  be among the leaders 
in software programme design for core 
analysis evaluation, geological reservoir 
data evaluation, tog analysis and custom 
designed packages to suit the specific 
application.
Funding includes contributions from var
ious oil companies and Britain’s Depart
ment of Energy.
GAPS is particularly skilled in the use of 
computers to carry out such tasks as reser
voir definition through the integration of 
available core data and information from 
wireline logging, in which measurement 
sensors are lowered downhole to  send up 
information by direct connection through 
the cable to the surface station.

Nieuwe uitgaven

’Oppervlaktebehandelingen 
van Constructiestaal’
T. van der Klis en J. W. du Mortier.
430 pagina’s, DIN A5 formaat in soepele 
kunststof band, rijk geïllustreerd, tal van 
tabellen, prijs ƒ 95,-, exclusief B.T.W. en 
verzendkosten, 2e geheel herziene uitga
ve, I e druk 1987.
Na jarenlang uitverkocht te zijn geweest is 
thans de tweede geheel herziene en in 
omvang meer dan verdubbelde uitgave 
verschenen. Het is een boek met allure 
geworden.
Fraai geïllustreerd en met tal van tabellen 
wordt het gehele gebied van oppervlakte
behandelingen beschreven. 
’Oppervlaktebehandelingen van Con- 
structiestaal' is niet via de boekhandel ver
krijgbaar. Uitsluitend schriftelijk te bestel
len bij de VOM, Postbus 120, 3720 AC 
Bilthoven.
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INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT*

by: ir. A/1. A/1. R, K u ije r**

Introduction
Integrated Logistic Support (ILS) is com
mon use in the naval shipbuilding industry. 
It comprises the whole life-cycle of the 
vessel i.e. from the research phase up to  the 
demolition of the vessel. As such it is the 
concern of the different sectors of the 
maritime industry:
-  designers
-  producers
-  users
Where these three functions are fulfilled 
by two or more different companies inter
face problems are likely to occur.
In this paper ILS will be described from the 
point of view of a producer, a shipyard, 
which has also a designcapacity of its own. 
In that case ILS is the interface between 
producer and user i.e. between shipyard 
and Navy.

shipyard
i

ILS
I

Navy

Why ILST
ILS is demanded by a Navy. The way ILS is 
treated and the extent to which ILS is 
performed differs from Navy to Navy. The 
reasons why ILS is demanded by a Navy are 
based on the following characteristics of 
the vessel procured:
-  The vessel is complicated. A lot of com

ponents and installations are ’one-offs” . 
A lot of electronics are used, together 
with a high level of automation.

-  The vessel requires a relatively high in
vestment.

Fig. I: Minimalisation o f LCC through the

-  The vessel has a long life-cycle (20-25 
years).

-  The vessel is of strategic value.
The purpose of ILS is to minimize the life
cycle costs of the vessel with a maximum of 
systemeffectivity (fig. I).

Because of the demand for ILS by a Navy, it 
seems obvious for the selected shipyard to 
assist the Navy with the ILS related to the 
naval craft in question.
The aim of this short review is to highlight 
the fact that a more cost effective ILS 
seems possible for a Navy by enlargening 
the scope of supply of a shipyard with the so 
called initial part of the ILS. To contract 
both the initial part of the ILS and the vessel 
to be built to  ashipyard will most likely lead 
to an initial ILS of a higher quality with 
lower overall costs for the purchasing 
Navy.
Shipyards which depend on selling naval 
craft (especially for export but also to their 
domestic Navy) with in depth knowledge 
of ILS will be more competitive than those 
who don’t possess this expertise. Thus 
they stand a better chance to survive in a 
market suffering from a (sustained) reces
sion. Furthermore the shipyard, as the 
most likely main contractor, would also be 
the most obvious supplier of the initial ILS 
because as a systems integrator responsi
ble for the total system, they are required 
to have the knowledge of the total pro
duct. Interface problems in distributing and 
combining information are more easily 
avoided.

What is ILS?
In general, seen from a producer side, ILS 
fulfils the same function as product support

use o f ILS.

or service in other areas of industry like the 
aircraft-industry or the computer-indus- 
try. It has to  ensure that the product, in this 
case a ship, can be operated and maintained 
throughout the utilization phase to the 
satisfaction of the user.
ILS is characterised by 2 elements:
a. transfer o f knowledge, performed by 

the ILS-elements documentation and 
training.

b. support, performed by the ILS-element 
spare parts.

In its outer form ILS is an iterative process. 
To achieve optimal cost-effectiveness ILS 
should be integrated in the design process 
of the vessel, preventing ’penny-wise, 
pound foolish’-decisions.
To have the best end-results ILS has to  be 
realised in close cooperation between the 
Navy, shipyard and its suppliers.
From a practical point of view ILS can be 
seen as a system to  prevent failures. There
fore it can reduce guarantee-claims for the 
shipyard and enlargen the satisfaction of a 
Navy regarding its investment. ILS as such 
has a mutual benefit for both shipyard and 
Navy concerned.
ILS is based on the following information:
-  operational requirements.
-  maintenance concept.

The Navy is to provide this information, 
which comprises:
-  mission profiles of the vessel: mission 

duration, operational readiness, usage 
intensity of the equipment, permitted 
downtime for maintenance etc.

* Afstudeeropdracht T.U. De'ft, afd. Mari
tieme Techniek.
** Van der Giessen-de Noord Marinebouw.
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opération maintenance

-  operational area of the vessel, environ
mental conditions.

-  maintenance philosophy: scope of pre
ventive maintenance, level-of-repair 
analysis, maintenance frequencies, 
maintenance facilities, spare parts, sup
ply support, stock control etc.

The shipyard as a systems integrator has to 
provide system information which has to 
comply with the requirements of the Navy. 
The suppliers have to  provide information 
related to the equipment they deliver to 
the shipyard.
Whenever a Navy is not able to specify ILS- 
requirements in detail, but nevertheless 
has a demand for it, the shipyard should be 
able to propose ILS-requirements to  that 
Navy.

The costs of ILS?
The total ILS can be split into tw o parts:
-  the initial part, to  be delivered together 

with the vessel.
-  the after sales part, during the exploita

tion phase of the vessel.
Normally the initial part of the ILS is 
together with the vessel itself, contracted 
to the shipyard where the vessel wilt be 
built, or from third parties. The initial part 
of the ILS is necessary to  be able to inte
grate the vessel together with its ILS- 
elements into the existing system of the 
Navy organisation. As such it is also in the 
interest of the shipyard that this integra
tion will take place to the full satisfaction of 
the Navy. The initial part of the ILS can be 
influenced (reducing costs) by the ship
yard. The costs of the after sales part of the 
ILS depend strongly on the Navy organisa
tion and operational profiles of the vessel 
and are therefore the responsibility of the 
Navy itself.
Roughly spoken the costs of the procure
ment of the initial ILS constitute about 
10% of the ship’s procurement costs. 
This indication has to  be handled with care 
because it depends on the scope of supply 
within the ILS i.e. the depth of the ILS.
In general the scope o f supply of the ILS is 
divided into 3 levels (defined in the mainte
nance concept):
I. Organisational Level; this comprises

the ILS to the on-board level and deals with 
operation and on-board maintenance, car
ried out by the crew of the vessel.
The ILS comprises:
-  documentation for operation and on

board maintenance (system and equip
ment).

-  training for operation and on-board 
maintenance (system and equipment).

-  spare parts, tools and testequipment to 
carry out the on-board maintenance.

2. Intermediate Level; this comprises the 
ILS to  the base level and deals with base 
maintenance of the ship, carried out by 
base maintainers. It comprises documenta
tion, training, spare parts, tools and 
testequipment to  be able to carry out the 
base maintenance.
3. Depot Level; this comprises the ILS to 
the depot level and deals with depot 
maintenance of the ship (i.e. major over
haul of the ship or repair of equipment at 
the manufacturer’s plant).
The after sales part of the ILS is normally 
the responsibility of the Navy. Costs are 
spread out over the exploitation phase and 
can go up to  several times the amount of 
the initial investment in the vessel. One of 
the main advantages of ILS is minimalisation 
of these costs.

Conclusion
From the shipyard point of view ILS is often 
considered as a down stream activity; as a 
necessary evil. However, for the user (e.g. 
Navy) ILS is essential, namely the tool to  
operate and maintain its investments as 
cost effectively as possible.
The need for ILS will only increase because 
of increase in complexity of the hardware 
and therefore in procurement costs of a 
naval vessel on the one hand, and the need 
for Navies to spend the available budgets 
more effectively on the other. Total sys
tems’ operational envelope can only be 
economically controlled by means of a well 
balanced ILS from the start.
A  shipyard with its aim at the future there
fore has to  assist Navies in reaching these 
goals. A consequence is an investment in an 
ILS-organisation with a capability able to  
meet the ILS-requirements of a Navy.

Nieuwe uitgaven
75 JAAR T IT A N IC
door E. P. de Groot.
160 pagina's met meer dan 300 zwart-wit 
foto's en of tekeningen. Uitgave De Alk 
B.V. Alkmaar. Prijs ƒ 49,90

In dit door het eerste, door een Nederlan
der geschreven noek over de ramp met het 
passagiersschip TITANIC worden, naast 
veel to t nu toe onbekend gebleven infor
matie, voor het eerst ook een vijftigtal 
illustraties gegeven die zeer recentelijk in 
Engeland zijn terug gevonden.
Het boek behandelt de totstandkoming 
van het schip, de voorboden van de ramp en 
wat daarna met de overlevenden en de 
nabestaanden van de slachtoffers is ge
beurd. Tevens worden de daarop volgende 
bergingspiannen, zoekacties en twee suc
cesvolle expedities van Amerikanen en 
Fransen met hun militaure achtergronden 
beschreven.
Het boek behandelt vele belangrijke as
pecten, zoals de vraag waarom de TITA
NIC als onzinkbaar werd beschouwd ter
wijl wat drijfhout een zusterschip al zo 
beschadigde, dat het direct gedokt moest 
worden. Ook op de vraag hoe de verant
woordelijke autoriteiten een schip met 
2200 mensen aan boord lieten vertrekken 
met maar voor de helft van hen ruimte In de 
reddingsboten. Al lezend denkt men daar
bij van zelf aan de ramp met de 'Herald of 
Free Enterprise', vooral wanneer men 
leest dat hoewel men gewaarschuwd was 
het schip met volle snelheid op de gebieden 
met drijfijs en ijsbergen afstoomde, de ka
pitein naar bed en de dienstdoende stuur
man naar zijn hut ging om thee te gaan 
drinken. Schrijnend zijn de gevolgen van 
het klassenonderscheid van die tijd tijdens 
en na de ramp geweest.
De Titanic ramp heeft de stoot to t aanzien
lijke verbeteringen van de voorschriften 
gegeven, maar het is te betreurenswaardig 
dat daar zo dikwijls eerst een ramp voor 
nodig is.
Het goed verzorgde boek is boeiend ge
schreven en is door de huidige activiteiten 
rond het wrak juist op tijd verschenen om 
alle geïnteresseerden over achtergronden 
en de werkelijke gang van zaken goed, te 
kunnen informeren.

K.J.S.
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NIEUWSBERICHTEN
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Wm■ ■  Proeftochten

’Sheergold’
Op 24 juli 1987 werd het motorjacht 
’SHEERGOLD’ na proefvaart door de 
bouwers Amels B V. te Makkum overge
dragen aan de eigenaren Messrs. Ramble- 
lynn Ltd., te Kent Engeland.
Het betreft een dubbelschroef jacht van de 
volgende afmetingen: lengte 42,00 m, 
breedte 8,30 m, holte 4,55 m, voortstu
wing: twee Caterpillarmotoren type 3508 
TA van 578 kW bij 1800 omw/min. elk. 
De elektrische installatie bestaat uit twee 
Volvo Penta generatoren van 85 kW elk. 
Het jacht wordt door Lloyd's Register of 
Shipping geclasseerd als: 4* I00AI, Yacht, 
+  LMC.

H M  Verkochte 
schepen

Jumbo Scheepvaart Mij.
Het onder Antilliaanse vlag varende m.s. 
'DANIELLA1, eigendom van Jumbo 
Scheepvaart Mij N.V. te Willemstad, even
als het zusterschip ’FAIRLIFT’ zijn ver
kocht aan een Rederij te Miami, Florida. 
De 'DANIELLA' heeft een draagvermo
gen van 2.608 tons en is gebouwd te Zaan
dam in 1969. Het is uitgerust met twee 
zware bomen van 50 ton en wordt voort
bewogen door een 1. 150 pk M.A.K. hoofd
motor. De overdracht heeft te Miami 
plaatsgevonden en het schip is herdoopt in 
’NIKOS II’ en onder Panamese vlag ge
bracht.

Jumbo Navigation N.V. te Willemstad 
heeft het Nederlandse zware lading schip 
’VALKENSWAARD’ aangekocht. Het 
schip heeft een draagvermogen van 2.850 
ton en is gebouwd te Waterhuizen in 1982. 
Het is uitgerust met twee zware bomen 
van 180 ton en het wordt voortbewogen 
door een M.A.K. hoofdmotor van 2.500 
p.k. De overdracht heeft inmiddels te Sin
gapore plaatsgevonden en het schip is her
doopt in ’STELLA MARE’.
De transacties vonden plaats door bemid
deling van Supervision Scheepvaart- en 
Handelsbedrijf BV. te Rotterdam.

Offshore

Rapport voorspelt herstel 
offshore-industrie in 1988
De investeringen in de buitengaatse win
ning van olie en gas zullen volgend jaar 
vermoedelijk weer gaan toenemen door
dat de olie-industrie zich dan zal herstellen 
van de gevolgen van de scherpe prijsdaling 
van vorig jaar. D it staat in een rapport van 
het Schotse adviesbureau MacKay Consul
tants, dat is gebaseerd op een onderzoek 
van twee jaar naar de vooruitzichten voor 
! 19 landen.
De daling van de olieprijs heeft ertoe geleid 
dat de investeringen in offshore-activitei- 
ten over de hele wereld zijn verminderd 
van 48 miljard pond sterling (160 miljard 
gulden) in 1985 to t 41 miljard pond in het 
afgelopen jaar. Volgens het rapport zullen 
de investeringen dit jaar met nog eens tien 
procent afnemen to t omstreeks 35 miljard 
pond. In 1988 zal er echter weer sprake zijn 
van een opgaande lijn die naar een hoogte
punt gaat van 5 1 miljard pond { 170 miljard 
gulden) in 1990.
MacKay Consultants voorspelt dat de in
vesteringen In de Britse sector van de 
Noordzee zullen oplopen van 4,5 miljard 
pond dit jaar to t 5,3 miljard pond (17,7 
miljard gulden) in 1990. Dit jaar en 1988 
zullen voor de Britse offshore-industrie 
nog rustige jaren zijn, maar in 1989 en 1990 
zal er groei zijn, ook al is het onwaarschijn
lijk dat het niveau van het begin van de jaren 
zeventig ooit nog zal worden gehaald, al
dus het rapport.
Het adviesbureau voorspelt verder dat 
Noorwegen in 1991 Groot-Brittannië zal 
verdringen als belangrijkste markt voor 
buitangaatse activiteiten. De twee landen 
zullen samen goed zijn voor 45 procent van 
de Westeuropese markt die in 1990 om
streeks 15,4 miljard pond (51,6 miljard 
gulden) zal belopen.
De Nederlandse offshore-industrie heeft 
momenteel een aandeel van ongeveer acht 
procent van de totale Noordzee-markt die 
een omvang heeft van zo’n 35 miljard gul
den. Ruwweg de helft van de 2,8 miljard 
gulden verdient de Nederlandse offshore- 
industrie op het Nederlandse deel van het 
continentale plat. Het overige deel wordt 
verkregen door de afzet van diensten en 
produkten in het overige deel van de

Noordzee. Begin dit jaar liet minister De 
Korte van Economische Zaken weten niets 
te zien in extra steun aan de offshore- 
industrie ondanks aandringen daartoe van 
de IRO, de Industriële Raad voor de Ocea- 
nologie. Het argument van de bewindsman 
was dat de sector te klein is om er een 
afzonderlijk technologiebeleid voor te 
ontwikkelen. Hij zei toen meer te zien in 
’sectordoorsnijdende basistechnologieën 
voor de gehele natte sector’.

ED-28-7-’87

Nederlandse offshore leeft 
op door herstel olieprijzen
De malaise in de Nederlandse offshore lijkt 
duidelijk voorbij. Verschillende bedrijven 
beschikken weer over goed gevulde or
derportefeuilles. Zo gaat de Noorse olie
maatschappij Statoil boren op het Neder
lands continentaal plat. Zij maakt daarbij 
gebruik van een Nederlandse boormaat- 
schappij voor haar proefboringen naar 
aardgas en/of aardolie. Naar verluidt is met 
Nedlloyd-dochter Neddrill te Rotterdam 
een huurcontract afgesloten voor het ge
bruik van het driepoots hefeiland Neddril 
III. Zij gaat boren voor een exploratieput in 
blok F14 ten noorden van Den Helder. 
De maatschappij heeft laten weten de be
voorrading van het eiland vanuit de mari- 
nestad te laten plaatsvinden. Met het servi
cebedrijf Danco Offshore is daartoe een 
overeenkomst gesloten. Danco op haar 
beurt heeft laten weten dat wat haar be
treft de recessie in de offshore op zijn 
retour is. Een woordvoerder verklaarde 
tegenover de pers dat het bedrijf weer 
over even veel opdrachten beschikt als 
voor de val van de olieprijs.
Hetzelfde blijkt in meer of mindere mate 
het geval te zijn bij het cateringbedrijf 
Service International. D it eveneens in Den 
Helder gevestigde bedrijf kwam begin dit 
jaar in het nieuws doordat zij een contract 
met de NAM verloor, waardoor rond de 
100 medewerkers op straat kwamen te 
staan, waaronder 75 buitenlanders. 
Andere signalen dat er verbetering in de 
offshore-orderportefeuille optreedt ko
men van bedrijven als Penrod Drilling en 
Hupco, twee andere boormaatschappijen 
met Nederlandse vestigingen, alsmede van 
oliemaatschappijen als de NAM, Petroland 
en Placid Oil. Penrod heeft laten weten 
momenteel zes booreilanden verhuurd te 
hebben waarmee het herstel in deze sector 
duidelijk wordt aangetoond. Boormaat- 
schappij Hupco zal haar speciaal voor de 
Waddenzee aan te passen booreiland An- 
dros laten overbrengen naar de Verolme 
Botlekwerf om in september over te gaan 
naar de locatie Zuidwal bij Harlingen. Daar 
zal geboord worden voor de oliemaat
schappij Petroland.
Van de NAM is inmiddels bekend dat zij 
verschillende nieuwe sateliet-produktie- 
platforms laat bouwen en installeren, het
geen ook geldt voor de oliemaatschappij

336 SenW 54STE jAARGANG NR 17



Placid Oil. D it bedrijf is de afgelopen reces- 
sieperiode wellicht nog het meest actief 
geweest, aangezien het verschillende 
reeds ontdekte gasvelden in de buurt van 
Den Helder verder to t ontwikkeling 
moest brengen.
Door Placid Oil zijn dan ook enkele kleine
re en een groot produktieplatform in aan
bouw gegeven. Zelfs inmiddels al deels 
afgeleverd en geïnstalleerd. Daarbij zijn 
met name Nederlandse constructiebedrij
ven ingeschakeld geweest.
Volgens vertegenwoordigers van in Den 
Helder gevestigde offshore-bedrijven 
neemt de bevoorradingsbedrijvigheid van
uit deze haven weer toe en kan er gespro
ken worden van een voorzichtig herstel in 
de offshore-sector. Men denkt dat het 
aanhoudend stabiele prijsniveau van de ru
we olie de oorzaak is voor het herlevend 
vertrouwen bij de oliemaatschappijen. De
ze zouden daardoor weer meer geneigd 
zijn te gaan investeren, hetgeen nieuwe 
orders opgeleverd heeft voor de toeleve- 
ringsindustrie. Ook de bevoorradingsbe
drijven, de cateringbedrijven, de gespecia
liseerde dienstverlenende bedrijven en de 
rederijen van bevoorradingsschepen varen 
hier wel bij.

DS. 30-7-’87

Diversen

Oplegvloot weer onder grens 
van 800 schepen
Het aantal opgelegde koopvaardijschepen 
was begin juli voor het eerst sinds medio 
1982 weer onder de grens van 800 stuks. 
De 792 schepen van deze maand waren er 
23 minder dan begin juni, terwijl de totaal- 
tonnage van 21,74 naar 20,58 mln ton 
draagvermogen zakte.
Het totaaltonnage is het laagste van zeker 
de afgelopen vijfjaar en is sindsdien gestaag 
afgenomen. Midden 1983 ging het om 
99,899 mln ton.
De daling kwam numeriek vrijwel geheel 
op het conto van de droge ladingschepen, 
van 658 to t 638 stuks, terwijk de daling in 
draagvermogen grotendeels aan de tan
kers te danken was. Er waren, volgens 
Lloyd’s monthly list of laid up vessels begin 
juli wereldwijd nog 154 tankers opgelegd 
( 157) met 14,202 mln ton draagvermogen, 
bijna 800.000 ton minder dan een maand 
daarvoor. D it laatste was voornamelijk het 
gevolg van de afname met twee stuks (van 
12 naar 10) van de ULCC’s, waar het 
draagvermogen bijgevolg van 5,05 naar 
4,35 mln ton zakte. Bij de VLCC's bleef de 
stand 25 schepen met 6,6 mln dwt.
De deadweighttonnage bij de droge la
dingschepen zakte van 6,7 naar 6,3 mln ton 
(-360.000) hetgeen deels to t stand kwam 
door de afname onder de bulk en ore

carriers van 77 naar 72 stuks en van 2,4 naar 
2,2 mln ton draagvermogen.
Bij de in de tankertotalen verwerkte 
OBO’s bleef de mottenballenvloot gelijk 
met vijf schepen en 650.000 dwt, terwijl er 
bij de gastankers een afname was met één 
schip to t 29 stuks en 1,67 mln kubieke 
meter, tegenover 1,8 mln m3 een maand 
eerder.

DS. 28-7-'87

Oplegregeling KHV gestrand
De oplegregeling voor de Westeuropese 
Kleine Handelsvaart is wat Nederland be
treft van de baan. De KHV-reders hebben 
op hun verzoek om financiële steun van 
DGSM nul op het rekest gekregen.
B. J. H. Kuper, bestuurslid van de VNRK en 
voorzitter van de door die vereniging inge
stelde oplegcommissie, is zeer teleurge
steld over de gang van zaken. ’In de huidige 
situatie met de bedroevende vrachten- 
markt is het noodzakelijk dat er wat gedaan 
wordt aan de opbrengstenkant. Aan de 
kostenkant valt gewoon te weinig te doen. 
Ik heb er dan ook zeer veel tijd en moeite in 
gestopt maar helaas tevergeefs.’
De Vereniging van Reders in de Kleine 
Handelsvaart heeft vorig jaar het initiatief 
genomen om te komen to t een oplegrege
ling voor de minibulkers met deelname van 
West-Duitsland, Groot-Brittannië, Dene
marken en Nederland. Al vrij snel werd 
duidelijk dat de problemen eigenlijk on
overkomelijk waren, deels door de zeer 
verschillende maritieme structuur in de 
landen, deels door de sceptische en afwij
zende houding van een aantal rederijen. 
De bedoeling was om tien procent van de 
minibulkers to t 4000 ton (vooral de tradi
tionele eenvoudige coaster) uit de markt 
te nemen en zo een verbetering van de 
vrachtenmarkt te bewerkstelligen. De op
legregeling zou later gevolgd moeten wor
den door een sloopfonds.
Toch hebben de opleggesprekken een 
winstpunt opgeleverd: de KHV-redersor- 
ganisaties zitten meer op één lijn dan voor
heen en zijn overeengekomen hun acties in 
'Brussel' te coördineren. Bij de reders- 
lobby-organisatie CAACE is inmiddels een 
klacht neergelegd over de eenzijdige be
langenbehartiging van de Grote Handels
vaart. CAACE overweegt nu een speciaal 
comité in te stellen dat zich gaat bezighou
den met de problematiek van de Kleine 
Handelsvaart.

DS. 3-8-’87.

Scheepswerven zien kans 
op Nederlandse orders groeien
De scheepsbouwers in ons land rekenen op 
orders van Nederlandse reders dit najaar. 
’Door het uitstellen van beleidsmaatrege
len door de Nederlandse regering hebben 
de reders de eerste helft van dit jaar vrijwel 
geen schepen besteld. Nu daar meer dui
delijkheid in komt, verwachten we op
drachten', aldus voorzitter ir. W. J. ter Hart

van de scheepsbouworganisatie Cebosine. 
Voor sommige werven, vooral die zich 
richten op de bouw van kleine zeeschepen, 
komt de verwachte opleving volgens Ter 
Hart toch te laat. Als gevolg van het uitblij
ven van orders en het te ver interen op 
eigen vermogen is binnen enkele maanden 
een reeks scheepsbouwers failliet gegaan, 
voor een niet nader genoemd aantal ande
re werven dreigt volgens de Cebosine- 
voorzitter eveneens op korte termijn de 
ondergang.
Voor Nederlandse reders werd in mei de 
investerings premieregeling zeescheep
vaart (IPZ) verhoogd to t jaarlijks 5 procent 
(was 4 procent) over een periode van vijf 
jaar. Minister De Korte van economische 
zaken deed -  op aandrang van de Tweede 
Kamer -  vervolgens 22 juli een voorstel 
voor extra steun, gemiddeld 4 procent, 
voor orders die de werven boeken. Ter 
Hart is tevreden over de steunregeling 
voor Nederlandse orders, maar ontevre
den over de faciliteiten voor export-or- 
ders. De orderportefeuille van Nederland
se werven bestaat voor 50 pet uit buiten
landse opdrachten.
De minister wil deze subsidieverhoging 
toepassen volgens het principe hoe duur
der het schip hoe meer subsidie de werf 
krijgt. De bouwers van zeeschepen in de 
klasse tussen 5 miljoen en 20 miljoen gul
den dreigen weinig of geen exportorders 
te boeken omdat de verhoging van over
heidssteun voor hen te gering is, aldus Ter 
Hart. Cebosine en scheepsbouwvereni- 
ging ’Hoogezand’ zullen druk op de Twee
de Kamer uitoefenen om meer steun voor 
deze categorie te krijgen, aldus Ter Hart. 
De maximale subsidie van 28 procent vol
gens de (zesde) EG-richtlijn wordt overi
gens bij lange na niet door Economische 
Zaken gehaald. Ter Hart wijst in dit ver
band op de situatie in West-Duitsland, 
waar afgezien van een steunregeling voor 
de reders de werven op elke order 20 
procent subsidie krijgen. Vooral bij sche
pen in een lagere prijsklasse ontstaat daar
door een groot prijsverschil met Neder
landse werven. 'Eigenlijk zijn we het vol
strekt eens met minister De Korte dat in 
de hele EG de subsidies op scheepsbouw 
eigenlijk afgeschaft moeten worden. Qua 
efficiëntie en kostprijs liggen Nederlandse 
werven in principe voor op de buitenland
se concurrentie. Subsidie dient dan ook 
alleen maar om een gelijkwaardige positie 
voor de Nederlandse werven te bewerk
stelligen’, zegt Ter Hart. Algemeen be
stuurder H. Bijvank van de Industriebond 
FNV spreekt van een ’koude sanering’, die 
nu onder de kleine Nederlandse werven 
plaatsvindt. ’De Nederlandse overheid is 
te karig met subsidie in vergelijking met 
andere landen. De laatste bijdrage van de 
minister lost niets op. Voor het verwerven 
van exportorders krijgen de kleine werven 
nog geen poot aan de grond.’ Ook de 
vakbondsman heeft uit verschillende dis
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tricten signalen gekregen dat kleine wer
ven het water to t aan de lippen staat en 
zegt op korte termijn zeer beducht te zijn 
voor nog meer ontslagen en faillisse
menten.
De reeks ontslagen in de scheepsnieuw- 
bouw begon dit jaar op 21 mei met het 
failliet verklaren van scheepswerf Amels in 
Makkum. Nadat in 1986 al (00 werkne
mers werden ontslagen, stonden nu 125 
mensen op straat. Op 16 juli ging scheeps
werf De Hoop in Hardinxveld-Giessen- 
dam (100 werknemers) failliet. Op 24 juli 
sloot een van de oudste werven van ons 
land, E. J. Smit en Zn. in Westerbroek de 
poorten: 140 mensen de laan uit. Drie 
dagen later ging De Waal in Zaltbommel 
failliet, wat voor 60 mensen het verlies van 
hun baan betekende. Tot slot (voorlopig) 
kondigt scheepswerf Bijlsma In het Friese 
Wartena op 28 juli het ontslag aan voor 37 
van de 55 werknemers. Bijvank tekent bij 
ontslagen in de scheepsbouw aan dat het 
banenverlies eigenlijk dubbel zo groot is. 
De werven besteden een groot deel van 
het werk (zoals schilderen en elektrotech
niek) uit en bestellen allerlei onderdelen 
kant en klaar.
Cijfers van Cebosine tonen aan dat het 
verval in de Nederlandse scheepsbouw na 
1975 in gang werd gezet. In dat topjaar 
werkten nog 23.000 mensen in de scheeps- 
nieuwbouw, de bouw van marineschepen 
niet meegerekend, goed voor circa 3,5 
miljard gulden aan orders. Vijfjaar later was 
dat aantal al gedaald to t 11.550. Het aantal 
van 7.600 werd in 1985 bereikt. D it jaar 
werken naar schatting van Cebosine min
der dan 5.000 mensen op de nieuwbouw- 
werven.

ED 3-8-’87 

Nieuw subsidieprogramma 
scheepsbouw Zuid-Korea
De Zuidkoreaanse regering heeft een 
nieuw investeringsprogramma voor de 
scheepvaart gepresenteerd. De bouw van 
dertig schepen zal worden gesubsidieerd 
met een bedrag van ongeveer 50 miljard 
Won (ruim ƒ 125 miljoen).
In het twaalfde investeringsprogramma 
zijn geen car-carriers opgenomen, hoewel 
er subsidie-aanvragen voor twee van deze 
schepen waren ingediend. De Koreaanse 
overheid lijkt ervan uit te gaan, dat de vraag 
naar dit soort tonnage zo groot is, dat het 
benodigde kapitaal gemakkelijk tegen gun
stige condities op de vrije markt gevonden 
kan worden.
Het investeringsprogramma, dat voorziet 
in goedkope leningen aan rederijen die hun 
schepen in Zuid-Korea bestellen, lijkt de 
voorkeur te hebben gegeven aan rederijen 
die sloopprogramma’s hebben (aangekon- 
digd). In het algemeen werden vervan- 
gingsorders beter gehonoreerd dan uit- 
breidingsorders, tenzij voor de nieuwe 
schepen al langlopende vervoerscontrac- 
ten in het verschiet lagen.

Het nu goedgekeurde programma omvat 
30 schepen met een totaal tonnage van 
572.854 GT.
Het gaat om vijf coasters, zeven container
schepen, twaalf bulkcarriers, een tanker en 
vijf houtschepen.

DS 20-7-'87

Scheepsbouwsteun verhoogd
Minister De Korte van Economische Za
ken is bereid de ordersteun voor de Ne
derlandse scheepswerven zodanig te ver
hogen, dat het gemiddelde steunpercenta- 
ge stijgt to t 14 procent. De minister wilde 
aanvankelijk niet verder gaan dan 10 pro
cent. De Korte heeft onder aandrang van 
de Tweede Kamer zijn opinie gewijzigd, zo 
heeft hij de Kamer onlangs per brief laten 
weten.
De verhoging van de steun zal echter een 
tijdelijk karakter hebben. Voorlopig geldt 
de verhoging voor de periode van 15 juli 
to t I maart volgend jaar. Begin volgend jaar 
zal bezien worden hoe de orderontwikke- 
ling van de Nederlandse werven Is geweest 
en of er iets terecht is gekomen van de 
broodnodige vermindering van de 
scheepsbouwcapaciteit. Met de verhoging 
van de steun is een bedrag gemoeid van
17,5 miljoen gulden.
De Korte heeft op zijn eigen begroting 
voor 1987, 1988 en 1989 een bedrag van 
een kleine 200 miljoen gulden beschikbaar 
voor scheepsbouwsteun. Met minister 
Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat is 
hij echter overeengekomen dat een deel 
van rederssteun, die door Verkeer en Wa
terstaat wordt verschaft via de IPZ-rege- 
ling, beschikbaar kan komen voor de wer
ven, voorzover de reders geen beroep 
doen op het totale bedrag dat voor hen 
beschikbaar is.
Aanvankelijk was er door de werven voor
al gevraagd om extra steun bij export- 
opdrachten. De Korte schrijft aan de Ka
mer het echter niet juist te vinden om een 
onderscheid te maken tussen binnenlandse 
en buitenlandse opdrachten in het steunre
gime. Daarom geldt de verhoging van de 
steunpercentages over de hele linie. 
Hoewel er gemiddeld sprake is van een 
ophoging van de steun met 4 procent ko
men schepen met een contractwaarde van 
28 miljoen gulden en hoger er iets beter 
vanaf. Voor dit soort opdrachten gaat de 
steun met 5 procent omhoog, terwijl or
ders voor goedkopere schepen het steun
bedrag wat minder zien stijgen. Evenals al 
in eerdere voorstellen van De Korte het 
geval was stijgt het steunpercentage naar
mate de order groter van omvang is. Bij 
schepen van 60 miljoen gulden en duurder 
wordt het maximale steunpercentage van 
19 bereikt.

ED 23-7-’87 

Cursussen rubber en kunststoffen
Bij de Stichting Opleiding Rubber en 
Kunststoffen (SORK) komt in augustus

1987 het opleidingsprogramma voor het 
seizoen 1987/1988 u it 
tn dit programma worden diverse theorie
ën praktijkopleidingen voor het verwer
ken en bewerken van kunststoffen en rub
bers vermeld, die worden gegeven op ver
schillende niveaus.
Het opleidingsboekje omvat een 45-tal 
mogelijkheden to t opleiding via cursussen, 
praktijktrainingen, vakopleidingen en stu
diedagen.
Ook is het mogelijk uit het bestaande pro
gramma een opleiding samen te stellen, 
aangepast aan de specifieke wensen van het 
bedrijfsleven.
Nieuwe opleidingen zijn ontwikkeld op 
het gebied van extrusieblaasvormen, ther- 
movormen, alsmede coaten. De technolo
gische ontwikkelingen worden zoveel mo
gelijk direct verwerkt in de leerstof.
De SORK biedt ais opleidingsinstituut 
voor Nederland en België het grootste 
cursuspakket op het gebied van kunststof
fen en rubbers.
Het opleidingsprogramma is op aanvraag 
verkrijgbaar bij de Stichting Opleiding 
Rubber en Kunststoffen, Postbus 85806, 
2508 CM DEN HAAG, tel. 070 - 503 903

Cooperation between M AN B&W  
Diesel
and Alsthom/France
MAN B&W Diesel GmbH and Alsthom 
have for some time had discussions on an 
amalgamation of their mutual interests in 
the diesel engine sector. After extensive 
negotiations, the tw o companies have now 
agreed on the basic terms for such a 
cooperation.
Alsthom has, with its manufacture under 
the name of Pielstick, achieved a leading 
market position in the high-speed and 
medium-speed diesel engine sectors, 
based on both an own-production and pro
duction at a number of licensees.
MAN B&W Diesel’s leading market posi
tion in respect to  both low-speed two- 
stroke and medium-speed four-stroke 
diesel engines is the result of an own- 
production and a global network of licen
sees.
The current project, the realisation of 
which still remains to  be finally approved by 
the Boards of the two companies, will 
comprise a legal separation of Alsthom’s 
diesel activities, and the take-over of 5 1 % 
of the shares in this new company by MAN 
B&W Diesel GmbH, who will thus take 
charge of the daily operations.
This step will, in a difficult market, provide 
opportunities for further rationalisation 
and a combination of existing resources. 
Utilisation of industrial synergy effects in 
the production programme, in research, in 
development, and in the field of production 
will further consolidate the companies’ 
joint position on the world market.
A European cooperation between two 
such important diesel engine designers and
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producers will pave the way for even bet
ter service for the customers of both com
panies, and provide opportunities for a 
successful future for the combined activi
ties on a broader and more consolidated 
basis.

WMrtsilâ diesel acquires a majority 
holding in Moteurs Duvant 
Crepelle
Wàrtsilà Diesel has agreed to purchase a 
majority holding in the French company 
Moteurs Duvant Crepelle. The holding will 
strengthen the position of Wàrtsilà Diesel 
on the French market for marine and pow
er plant engines.
Moteurs Duvant Crepelle, whose produc
tion facilities are located in Valenciennes 
and Seclin, in northern France, is the 
second Wàrtsilà Diesel company in France. 
The company already manufactures en
gines at Wàrtsilà Diesel France S.A. in La 
Ciotat, on the south coast of France. This 
company is wholly owned by Wàrtsilà. 
Moteurs Duvant Crepelle is one of the 
oldest diesel engine companies in France. 
The company manufactures its own en
gines types, primarily for land-based pow
er plants and fishing vessels, and Wàrtsilà 
Diesel's Vasa 22 and 32 engines will be 
included in the company’s engine pro
gramme in the future. This acquisition will 
also considerably strengthen Wàrtsilà 
Diesel's after sales operations in France. 
Moteurs Duvant Crepelle’s turnover in 
1986 was USD 16 million, and the company 
employed a workforce of 195.

French Group for the Development 
of Industries in POLAR Regions
Considering that polar regions represent 
an important potential of development, 
industrial companies, organisations and re
search centres which have been working 
for years on projects dealing with tech
nologies specific to extreme cold regions, 
have decided to join in view to  coordinate 
their efforts and to promote their respec
tive competences.
The following Companies and Organisa
tions Alsthom-Chantiers De (’Atlantique, 
Groupe Bouygues (Bouygues S.A. and 
Bouygues Offshore), Bureau Veritas, Insti
tut Français du Pétrole, Institut de Recher
ches de la Sidérurgie Française, Labo
ratoire central des Ponts et Chaussées and 
Usinor Aciers, have set up on June 10, 
1987, the Group for the Development of 
Industries in POLar Regions, ’DIPOL’.
To this group are associated Centre Natio
nal pour la Recherche Scientifique (Dé
partements des Sciences Physiques pour 
l’Ingénieur and Terre Océan Atmosphère 
Espace), Ministère de la Recherche et de 
l’Enseignement supérieur and the Terri
toire des terres Australes et Antarctiques 
Françaises.
The group, the President of which is mr. 
Huard from Bouygues offshore, is managed

by a Pilot Committee which secretariat is 
held by Bureau Veritas. It includes five 
Committees of speciality:
Polar environments 
Soils and rocks in polar environments 
Ice-structure interaction 
Materials for Cold regions 
Structure concepts.
Its aim is to  favour on national level the 
coordination of actions and projects in 
progress, to organize exchanges of scien
tific and technological information on com
pleted works of research and develop
ment, to  initiate future action and coopera
tion on European and International level.

Lloyd’s Register authorised for 
Norwegian International Ship 
Register
The Norwegian Maritime Directorate 
(NMD) has authorised Lloyd’s Register, on 
an equal basis with other major classifica
tion societies, to carry out a wide range of 
statutory survey and control functions for 
ships registered in the new Norwegian 
International Ship Register (NiS), with im
mediate effect.
LR’s authorisation relates to all categories 
of LR-classed cargo ships in the NIS, with 
the exception of offshore sup
ply/service/standby vessels. It fully
empowers LRto act on behalf of the NMD 
in respect of the International Conven
tions adopted by Norway and all the re
levant Norwegian Acts and Regulations for 
such ships.
The regulations include the 1966 Load Line 
requirements (all ships of 24 metres in 
length and above) and other statutory re
quirements affecting ships of 500 gt and 
above, including SOLAS Convention 1974 
and Protocol 1978, with their 1981 and 
1983 amendments: MARPOL 1973/78; 
Regulations for Preventing Collisions at 
Sea; 1969 Tonnage Convention; ILO Con
ventions 92 and I 33; and relevant Norwe
gian national regulations.
LR is also ful ly authorised to act on behalf of 
the NMD in carrying out additional (un
scheduled) inspections as considered 
appropriate on LR-classed ships. Guide
lines for such inspections are being pre
pared for use by each of the delegated 
societies.
Special authorisation may also be given to 
LR by NMD which may apply to  other 
categories of ship than those mentioned 
above. These may include passenger ships 
and ships below 500 gt.

Technische 
informatie

BEDRIJFSNORMEN
NEDERLANDSE
SCHEEPSBOUW INDUSTRIE
De Nederlandse scheepsbouwindustrie is 
een aantal jaren geleden begonnen met het 
opstellen van bedrijfsnormen, de BNS- 
normen. In eerste instantie werden deze 
uitgegeven door de Cebosine, de Centrale 
Bond van Scheepsbouwmeesters in Ne
derland. Sinds 1983 worden de BNS-nor- 
men beheerd door het Nederlands Nor- 
malisatie-lnstituut.

Wijzigingen en aanvullingen
Op verzoek van enkele werven zijn er 
enige wijzigingen en aanvullingen aange
bracht in een vijftal BNS-normen uit de 
groep lasnaden voor stalen scheepscon- 
structies en is er aan deze serie één nieuwe 
norm toegevoegd. Inhoudelijk hebben de
ze wijzigingen en aanvullingen betrekking 
op:
-  uitbreiding van het aantal in de normen 

vastgelegde codes voor enkele lasnaad- 
vormen die de laatste tijd steeds meer 
worden toegepast;

-  verruiming van de beschikbare code
nummers voor bedrijfsgebonden (n ie t-  
of nog niet -  in de normen opgenomen) 
lasnaadvormen.

Aangezien de normen niet meer worden 
beheerd en uitgegeven door de Cebosine, 
maar door het NNI, is op de normen de 
adressering betreffende het beheer van de 
in deze serie vastgelegde codering aan de 
nieuwe situatie aangepast. D it is ook ge
beurd met de lay-out, zonder evenwel de 
’herkenbaarheid’ van de inhoud van deze 
normen aan te tasten.

Gewijzigde normen
De nummers en titels van de gewijzigde 
normen uit de serie 00 05 ’Tekeningvoor- 
schriften. Lasnaden voor stalen scheeps- 
constructies’ zijn:

-  BNS 00 05 00. Inhoudsopgave (prijs 
ƒ 4,65 inclusief btw)

-  BNS 00 05 01. Toelichting (prijs ƒ 9,35 
inclusief btw)

-  BNS 00 05 03. Stompe lasnaden. Code
ring (prijs ƒ 14,- inclusief btw)

-  BNS 00 05 05. Stompe lasnaden. Las
naadvormen (prijs ƒ 14,- inclusief btw)

-  BNS 00 05 17. Afmetingen van stompe 
lasnaden. Handlassen. Open naad in ho
rizontaal vlak met smeltbadondersteu- 
ning (prijs ƒ 4,65 inclusief btw)

Nieuwe norm
De nieuwe norm is:
-  BNS 00 05 24. Afmetingen van stompe 

lasnaden. Handlassen. open naad, één
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plaat afgeschuind, met smeltbadonder- 
steuning (prijs ƒ 4,65 inclusief btw).

De normen kunnen worden'besteld door 
overmaking van genoemde bedragen op 
postrekening 25301 ten name van het NNI 
te Delft onder vermelding van het gewen
ste normnummer.
Inlichtingen: NNI-infocentrum, telefoon 
(015) 690 390.

Brandwerende 
kabe Idoorvoeringen
In opdracht van CSD International B.V. te 
Opmeer heeft het Centrum voor Brand
veiligheid van het Instituut TNO voor 
Bouwmaterialen en Bouwconstructies een 
onderzoek ingesteld naar de brandwe
rendheid van een scheepswand en scheeps
dek met kabeldoorvoeringen in verschil
lende uitvoeringen.
Bij deze uitvoeringen is gebruik gemaakt 
van CSD multi-afdichtingsmodulen, CSD 
multi-doorvoermodulen, CSD multi- 
doorvoerpluggen en CSD afdichtingsplug- 
gen. De CSD-produkten zijn vervaardigd 
van het brandbestendige rubbertype FRR 
en waren aan beide zijden van de doorvoe
ringen aangebracht. De multi-afdichtings- 
en multi-doorvoermodulen waren ge
monteerd in CSD moduulramen, de door- 
voerpluggen en afdichtingspluggen in CSD 
stalen doorvoerbuizen. De moduulramen 
en doorvoerbuizen waren in het schot en 
het dek gelast.
De stalen wand en het stalen dek waren 
niet geïsoleerd. De proefopstelling vol
deed aan de normen van IMO-Resolution 
A 517 (13).
De doorvoeringen waren symmetrisch ten 
opzichte van het schot uitgevoerd. D it is 
van wezenlijk belang, aangezien in de prak
tijk uiteraard nooit bekend is aan welke 
zijde brand ontstaat c.q. optreedt.
De extreem zware proef wees uit dat de 
brandbestendigheid van de kabeldoorvoe
ringen meer dan 60 minuten bedraagt en 
daarmee voldoet aan de internationale vei
ligheidseisen.
Op grond van de verkregen testresultaten 
heeft de Nederlandse Scheepvaartinspec- 
tie/Directoraat-Generaal Scheepvaart en 
Maritieme Zaken het A 60-certificaat voor 
beproefde doorvoeringen verleend. Dit 
certificaat houdt in dat de doorvoeringen 
tenminste 60 minuten blijven functio
neren.
Bovendien zijn de geteste doorvoeringen 
toegestaan in de A-0 klasse, waarvoor ex
treem zware eisen gelden.
Goedkeuring voor de geteste doorvoerin
gen is eveneens verkregen van American 
Bureau of Shipping, Lloyd's Register of 
Shipping en Det norske Veritas.
Meer informatie van: CSD International
b.v., De Veken 3, 1716 KE Opmeer, tel. 
02263-4800.

ABS Chemical Program
The ABS Chemical Program was intro-

duced to the maritime industry in April 
1985 as part of the new ABS Eagle System 
of computer programs. Available for use 
on personal computers, the Chemical 
Program is continuously updated so that it 
contains an increasing and everchanging 
number of chemicals. The Chemical Pro
gram furnishes the user with a complete list 
of chemicals that may be carried in a 
particular ship or tank in accordance with 
the International Bulk Chemical Code 
(IBC) and the MARPOL 73/78 convention. 
For a particular chemical, the program will 
list all of the requirements in the IBC code. 
Approaching it from another angle, the 
user may enter the requirements and have 
the Program search for all chemicals that 
possess these properties.
The Program also lists the special physical 
requirements needed to carry the chemi
cals -  such as: the UN number; ship type; 
tank type and vents; tank environmental 
control; class of electrical equipment; 
vapor detection; materials of construction; 
pollution catagory hazards; and fire pro
tection. The chemicals listed in the Pro
gram include those requirements 
documented in the IMO code and any 
amendments to it.
The ABS Chemical Program is written in 
Fortran 77 language and, as the program is 
interactive, it prompts the user for data to 
find all the chemicals that possess the input 
properties.

Nieuwe uitgaven

DE G OUVERNEM ENTS MARINE
delen II en III
door F. C. Backer Dirks
Uitgave: De Boer Maritiem 1986.
Gebonden in linnen band, afmetingen 30 X
23 x 2,7 cm.
Deel II 359 bladzijden, 284 afbeeldingen 
van foto’s, tekeningen, kaarten e.d. tussen 
de tekst.
Deel III 330 bladzijden en 309 figuren.
De drie delen samen omvatten 1025 blad
zijden en ca. 800 figuren tussen de tekst. 
Prijs ƒ 98,50 per deel.

In Schip en W erf nr. 25/26 van I 3/27 de
cember 1985 heb ik op bladzijde 456 het 
eerste deel besproken. In dat deel werd 
het tijdvak van 1861 to t rond 1900 in totaal 
19 hoofdstukken beschreven.
In deel II wordt de periode van rond 1900 
to t ca. 1925 beschreven in totaal 20 hoofd
stukken welke, na hoofdstuk 19 van deel I, 
verder doorlopend zijn genummerd van 
XX to t XXXIX. Daarna komen in deel III 
nog de hoofdstuken XL toten met Uil over 
de periode van rond 1925 to t 1949. 
Waarom zijn toch al die 53 hoofdstukken

met de omslachtige Romeinse cijfers ge
nummerd? De gebruikelijke Arabische cij
fers zouden ook de tekst veel eenvoudiger 
hebben gemaakt.
De waarderende beoordeling van het eer
ste deel is eveneens van toepassing op de 
delen II en III. Die delen bevatten de voort
zetting van de interessante geschiedenis 
van Gouvernements Marine met de vele 
taken en verrichtingen van diensten. In 
sommige verhalen is de typische sfeer van 
'tempo doeloe’ onmiskenbaar terug te vin
den. Het zal voor de oudere ingewijden, 
die met deze Gouvernements Marine in 
contact zijn geweest, boeiend zijn om van 
de vele lotgevallen in de geschiedenis van 
deze Marine kennis te nemen.
Naast dit lovende commentaar zijn in 1985 
ten aanzien van deel I ook kritische opmer
kingen gemaakt. Ten aanzien van de delen II 
en til moet die kritiek worden aange
scherpt. De volgende opmerkingen be
treffen soms de bijdragen van de auteur, in 
andere gevallen weer de uitvoering door 
de uitgever.
Het totale werk maakt nogal een weidse, 
hoogdravende indruk. Hier en daar zijn er 
auto-biografische trekjes die niet altijd vrij 
zijn van pedanterie. De rangschikking van 
de materie is wat slordig en er is grote 
verspiling van het fraaie papier waarop het 
werk is gedrukt.
Op verschillende plaatsen worden trauma
tische gedachten geuit ten aanzien van het 
achterstellen van de 'Indische jongen’ op de 
'Blanda-officier'. Anderzijds is het opval
lend dat de schrijver veelvuldig het woord 
'Inlander' gebruikt als het over de lagere 
rangen gaat van inheemse schepelingen. 
Genoeg kritiek nu.
Samenvattend moet ik de gevolgtrekking 
maken dat de drie lijvige delen veel waar
devolle zaken bevatten en tal van to t dus
ver onbekende situaties en feiten be
lichten.
Toch zijn er teveel zaken opgesomd welke 
beter achterwege hadden kunnen blijven. 
Zij vormen een hinderlijke franje en doen 
afbreuk aan de drie boekdelen. Het boek 
zou veel meer to t zijn recht zijn gekomen 
als het in één deel van flinke omvang was 
uitgegeven, op een eenvoudiger papier
soort, in één lettertype, met veel minder 
fotomateriaal en zonder overbodige bij
lagen.
In dat geval zou de prijs waarschijnlijk be
duidend lager kunnen zijn dan bijna ƒ 300,- 
voor de drie delen; de omzet misschien 
meer dan evenredig hoger.
Toch is het bedrag voor wie geïnteres
seerd is in Maritieme historie een welbe
stede uitgave.

Prof. ir. J. H. Krietemeijer
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A NEDERLANDSE VERENIGING 
J= VAN TECHNICI OP 
SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorlopig Programma van 
lezingen en evenementen in het 
seizoen 1987/1988

Is verbinden in de Scheepsbouw 
automatisch lassen?
door Ir. H. C. Duyvendak HTS Groningen 
di. 15 sept. 1987 Groningen

Koeltechniek a.b. van Schepen *
door A. W. C. Alders publicist Koeltech
niek, en Grenco B.V. 
wo. 16 sept. 1987 Amsterdam 
do. 24 sept. 1987 Rotterdam

Recente ontwikkelingen op het 
gebied van weerroutering
door Prof. Ir. J. A. Spaans van T.U. Delft 
do. 17 sept. 1987 Vlissingen

Implicaties MARPOL Annex I en II 
voor product- en 
chemicaliëntankers
door E. Pieters van Gebr. Broere Dor
drecht

di. 13 okt. 1987 Groningen

De Verbouwing van de Queen 
Elisabeth II*  * *
door W. Ohlers MAN/B&W en door Lips
B.V.
wo. 14 okt. 1987 Amsterdam 
do. 15 okt. 1987 Rotterdam

In het kielzog van ’W illem  
Barentsz’
door A. Veldkamp, gezagvoerder 'Plan- 
dus’
do. IS okt. 1987 Vlissingen

Ontmoetingsdag Maritieme 
Techniek
Dagbijeenkomst
do. 12 nov. 1987 RAI Amsterdam

N.B.:
Dit programma zal in de komende maan
den worden aangevuld en eventueel gewij
zigd.
* Lezingen in samenwerking met de Ne

therlands Branch van het Institute of Mari
ne Engineers.
** Lezingen in samenwerking met de afd. 
Maritieme Techniek van het Klvl en het 
Scheepsbouwkundige Gezelschap 'W illi
am 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, Schip
luidenlaan 20, Amsterdam, aanvang
19.00 uur. Vooraf gezamenlijk aperitief 
en broodmaaltijd om 17.30 uur.

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

4. De lezingen in Vlissingen worden ge
houden in het Maritiem Instituut 'De 
Ruijter’ Boulevard Banckert 130, Vlis
singen, aanvang 19.30 uur.

VERENIGINGSNIEUWS

In Memoriam

H. Hoekstra
Op 4 augustus j.l. overleed geheel onver
wachts de heer H. Hoekstra, directeur van 
het motorenrevisiebedrijf Morema te 
Leidschendam. De heer Hoekstra, die 61 
jaar oud werd, was 14 jaar lid van onze 
Vereniging.

Personalia
G. J. Boele
De heer G. J. Boele is benoemd to t Direc
teur Maritiem van Verolme IJsselmonde 
(VMIJ). In zijn nieuwe functie heeft de heer 
Boele de leiding gekregen over de uitbrei
ding op offshore en scheepsreparatiege-

bied en internationalisatie van de activitei
ten van het Rotterdamse bedrijf.
Mede door de snelle technologische ont
wikkelingen bij VMIJ -  vooral op het gebied 
van de metaalkunde, verbindingstechnie
ken en de elektronica -  ziet de directie 
perspectieven voor een hernieuwde inte
resse op maritiem- en offshore gebied.

Directeur Kon. Mij. ’De Schelde’
De heer Ir. T . C. Bouwman is met ingang 
van I oktober 1987 benoemd to t Statutair 
directeur van de K.M.S. als opvolger van de 
heer J. W. Weug. De heer Bouwman is 
momenteel Hoofd van de Werktuigkundi- 
gedienst bij Hoogovens te IJmuiden.

Ballotage

Voorgesteld voor het 
GEW O O N LIDM AATSCHAP

R. BAKKER
Hoofd tekenkamer Mach.fabr. D. E. Gor
ter, Hoogezand
Thialflaan 6, 9601 BW Hoogezand 
Voorgesteld door N. W. van Zuydam 
Afdeling: Groningen

R. E. GROENEWOLD
Service inspecteur Stork Werkspoor
Diesel Schiedam
De Wiel 226, 3361 TG Sliedrecht 
Voorgesteld door Ch. H. Wils 
Afdeling: Rotterdam
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P. L. VAN KEEKEN
Pr. Margrietstraat 56, 6071 EZ Swalmen 
Voorgesteld door D. Barkmeyer 
Afdeling: Groningen

L. KOOPMANS
Eigenaar Scheepsreparatiebedrijf 
Oordenweg 2, 3342 BX Hendrik-ldo- 
Ambacht
Voorgesteld door B. Boon 
Afdeling: Rotterdam

D. J, LANSINK
plv. dir. Naut. Techn. College ’Noorder 
Haaks’ Den Helder
Schout en Schepenenstraat 23, 1785 KR 
Den Helder
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Amsterdam

H. j. NIEUWENSTEIN
Sales manager Caltax Marine Diesel
Vlissingen
Oude Notewei 10, 4481 CM Kloetinge 
Voorgesteld door G. Grolleman 
Afdeling: Zeeland

A. P. R. VAN OERLE 
Spanjaardslaan 122, 8917 AX Leeuwarden 
Voorgesteld door P, A. Luikenaar 
Afdeling: Groningen

K. POOT
Chief superintendent engineer Rederij 
Kennemerland, IJmuiden 
Buitensluisstraat 53, 2225 AJ Katwijk aan 
Zee
Voorgesteld door D. van der W erf 
Afdeling: Rotterdam

M. P. SCHERP
Sales manager Caltax Marine Diesel Vlis
singen
J. A. v.d. Perrestraat 107,4336 XZ Middel
burg
Voorgesteld door G. Grolleman 
Afdeling: Zeeland

C. j. VERWOERD
Process Operator AVI Amsterdam
2e Const. Huygensstraat 83 I,
1054 CS Amsterdam 
Voorgesteld door W. Smit 
Afdeling: Amsterdam

Voorgesteld voor het 
JUNIOR LIDM AATSCH AP
j. N, THIELLIER
Student M.l. ’De Ruyter' afd. SWTK 
Groenewoud 34, 4381 HE Vlissingen 
Voorgesteld door P. J. B. Kint 
Afdeling: Zeeland

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

Agenda
Stoom ’87
Vanaf eind augustus to t ver In de maand 
september zal bij en in de Leuvehaven, van 
alles te zien en te beleven zijn op het gebied 
van ’stoom’.
Waarom Stoom ’87 in Rotterdam? Omdat 
het dit jaar 200 jaar geleden is, dat in deze 
stad de eerste nuttige toepassing van 
stoom in Nederland plaatsvond. En omdat 
Rotterdam niet alleen toen, maar nu nog 
steeds een vooruitstrevende traditie bezit. 
Gemeentebestuur en bedrijfsleven wen
sen dat ook de komende 200 jaar zo te 
houden.
Stoom ’87 vangt aan in het weekeinde van 
29 en 30 augustus; en duurteen maand lang, 
to t 27 september. Tijdens de weekeinden 
zal er veel werkend, soms nostalgisch, 
stoom-materieel te zien zijn. Voor het 
gehele terrein aan de Leuvehaven moet 
dan entree betaald worden. Op weekda
gen behoeft alleen toegang te worden be
taald voor de paviljoens. Hier zullen onder 
meer exposities te zien zijn over ’stoom’ in 
de industrie, ’stoom’ in degraanoverslag en 
’stoom’ in onverwachte hedendaagse toe
passingen. Op de kade zullen gedurende de 
weekeinden uiteenlopende machines op 
stoom te zien zijn: stoom-auto’s, stoom
walsen, stoombrandspuiten, maar ook: 
kermisattracties op stoom. Uiteraard 
worden in de Leuvehaven ook stoomsche
pen verwacht.

Kwalitatieve bescherming 
m et organische deklagen
Onder de titel 'Kwalitatieve bescherming 
met organische deklagen’ organiseert de 
sector 'Metaal en Metaalbescherming’ 
(SMM) van het NCC op donderdag 17 
september a.s. de tweede corrosiedag. 
Deze corrosiedag -  bestemd voor con
structeurs, ontwerpers, verfdeskundigen, 
applicateurs, onderhoudsfunctionarissen, 
beheerders en gebruikers -  heeft to t doel 
te komen to t het uitwisselen van prakti
sche ervaring bij het beschermen van ge
bouwen, kunstwerken en installaties tegen 
corrosie.
Niet alleen de beschermingstechniek, 
maar vooral het verlengen van de levens
duur en de kwaliteitsaspecten komen aan 
de orde.
Discussie, lunch en aperitief completeren 
deze dag, die wordt gehouden in het Apel- 
doorns Congrescentrum 'Orpheus', 
Churchilllaan I , Apeldoorn.
Inlichtingen kunt u inwinnen bij het Secre
tariaat van het NCC, postbus 29158, 3001 
GD ROTTERDAM, telefoon 010 - 
413 59 02.

Nieuwe uitgaven

BETRIEB V O N
SC HIFFSM O TO RENANLAG EN’
door Prof. dr. sc. techn. O tto  Neumeister 
en Dipl. ing. Hans Georg Erbling. Uitgege
ven door VEB Verlag Technik, Postfach 
201, DDR 1020 Berlin. Afm. 17 X  24 cm. 
148 blz., 70 schema's en grafieken, 8 tabel
len. Bestelnummer 553 574 6. Prijs, met 
gekartonneerde omslag, DM 22,-

Het onderhavige werk is in het bijzonder 
bestemd voor het scheepswerktuigkundig 
onderwijs en vooral praktijkgericht. Hier
bij wordt er vanuit gegaan dat kennis van de 
constructie en werkwijze van de dieselmo
tor reeds in voldoende mate aanwezig is, 
zodat in het eerste gedeelte kan worden 
volstaan met een beknopte opsomming 
van de voornaamste begrippen en vermo- 
gensdiagrammen.
Het 2e gedeelte behandelt de voorberei
dende werkzaamheden voor de inbedrijf- 
stelling van de installatie, het daaropvol
gende starten en warmdraaien en het ei
genlijke bedrijf met de noodzakelijke con
trole van alle hulpsystemen, gevolgd door 
vermogensverminderen, manoeuvreren 
en stoppen. Naast beveiligingsvoorzienin- 
gen van de installatie wordt de aandacht 
gericht op persoonsbeveiliging, automati
seringen onbemande machinekamers. U it
gebreide checkpuntlijsten besluiten dit ge
deelte.
In het 3e gedeelte komt de energiehuis
houding aan de orde en worden de brand- 
stofeigenschappen behandeld. De zo be
langrijke brandstofreiniging komt hier niet 
ter sprake (zoals men zou verwachten); 
deze is in het 2e gedeelte reeds (vrij sum
mier) behandeld. De gedeelten 4 en 5 
geven een uitgebreid literatuuroverzicht 
respectievelijk een trefwoordenindex. 
Het boek is een echt studieboek voor de 
scheepswerktuigkundige en door zijn be
knopte puntsgewijze behandeling van de 
stof gericht op de examenvoorbereiding. 
Het geeft in klein bestek een grote hoe
veelheid kennis en beroepsinformatie, 
waardoor aan de vlotte leesbaarheid enigs
zins afbreuk wordt gedaan.
Als naslagwerk en 'geheugenopfrisser’ kan 
het in een behoefte voorzien.

J.N.J.
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