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Ir. J. N. Joustra, sedert maart 1967 redac
teur van dit blad, heeft gemeend, gezien 
zijn leeftijd en het fe it dat hij thans niet 
meer actief is in het bedrijfsleven, terug te 
moeten treden uit zijn functie als redac
teur.
W ij kennen de heer Joustra als een bijzon
der actief lid van onze Vereniging; zijn 
lidmaatschap dateert van augustus 1951. 
Hij heeft sedert 1965 verschillende be
stuursfuncties vervuld zowel in de afdeling 
’Rotterdam’ als in het Hoofdbestuur waar
van hij vele jaren penningmeester was, 
waarbij hij naam als ’financieel geweten’ 
van de vereniging heeft gemaakt. 
Uiteraard laten wij hem node gaan als oud
ste lid van onze redactie maar wij begrijpen 
volkomen dat hij nu het moment gekomen 
acht om terug te treden. Als redactie ho
pen wij nog vele keren zijn steeds opbou
wende kritiek op het reilen en zeilen van 
d it blad te mogen vernemen.
Collega Joustra: het ga U wel, geniet van 
een welverdiende rust na vele jaren noeste 
arbeid in de maritiem technische sector!

En nu de komende man. Het Hoofdbestuur 
prijst zich gelukkig een geschikte kandidaat

Ir. J. N. Joustra

te hebben gevonden binnen het Maritiem 
Research Instituut Nederland MARIN. 
Zijn naam is dr. ir. P. van Oossanen, een 
scheepsbouwer in hart en nieren. Hij be
haalde zijn diploma als Scheepsbouwkun
dig ingenieur aan de T.H. Delft in 1970 en 
promoveerde aldaar in 1974.
Sedert 1969 is hij werkzaam bij het MARIN 
waarbij hij thans Hoofd van de Design- 
Research afdeling is. Binnen onze vereni
ging kennen velen hem van een aantal lezin
gen die hij voor de verschillende afdelingen 
heeft gehouden over zijn werk bij het 
MARIN.
W ij als redactieleden prijzen ons gelukkig 
hem te mogen begroeten als vertegen
woordiger van een organisatie die d it blad 
sedert 1948 als officieel orgaan voert.
De banden met MARIN, die sedert het 
vertrek van Prof. dr. ir. W . P. A. van Lam
meren uit de redactie in 1976 enigszins 
waren verzwakt, worden hierdoor op
nieuw aangehaald hetgeen de inhoud van 
ons vaktijdschrift zeker ten goede zal ko
men. W ij zien daarom de samenwerking 
met Van Oossanen met vertrouwen tege
moet.

P.A.L.
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DE BREUKVEILIGHEID 
STAALCONSTRUCTIES OP
door: Prof. Ir. J. J. W. Nibbering en Ir. H. G. Scholte

Sam envatting
Bij labora toriumonderzoek m. b. t. de breuktaaiheid moeten ïn principe praktijksitutaties zo goed mogelijk worden nagebootst. Dat d it 
maar in beperkte mate geschiedt, w ordt veroorzaakt door tijd- en kostenoverwegingen en door de behoefte om eenvoudige 
gestandaardiseerde proeven te doen. In de voordracht w ordt betoogd dat voor offshoreconstructies -  die altijd wisselend worden 
belast -  aanzienlijk meer betrouwbare resultaten kunnen worden bereikt door vermoeien bij lage temperatuur. Doordat de tip van de 
scheur door de laszones wandelt, w ord t elk punt van het scheurpad getest. De mate van breukgevoeligheid kan daarbij expliciet naar 
voren worden gebracht door het vermoeien af te wisselen met incidentele overbelastingen, die een bepaalde C O D  geven. D it kan bijv. 
na elke I a 2 mm scheurgroei plaatsvinden. Resultaten van onderzoek aan 30 en 70 mm dikke, gelaste platen worden gepresenteerd.

I. De problem atiek
Afname-proeven vormen onvermijdelijk eeh compromis tussen 
het streven naar realistische proefomstandigheden en lage kosten. 
De verschillen tussen proef- en praktijkomstandigheden liggen in 
het vlak van :
a. de belastingen:

-  statisch, wisselend, schok,
-  axiaal buig, schuif;

b. de omgeving:
-  belastinggesch/eden/s,
-  corrosie, temperatuur;

c. constructievorm:
-  spanningsconcentraties, triaxialite it, maatafwijkingen;

d. plaatdikte:
-  inhomogeniteit,
-  tr iax ia lite it;

e. plaatselijke inhomogeniteiten:
-  veel-lagen-lassen,
-  overgangszones,
-  brosse plekken (local b rittle  zones), (LBZ);

f. lasfouten: vorm, plaats;
g. residuele spanningen en lasvervormingen.

De aspecten c t/m  g worden goed in acht genomen wanneer grote 
constructiedelen worden beproefd. De kosten ervan zijn meestal 
hoog. Des te merkwaardiger is het, dat uit die dure proefstukken 
niet het volle pro fijt getrokken w ordt. Meestal w ord t zij in één 
keer bij lage temperatuur to t breuk belast. Voor de vermoeiings- 
wereld geldt hetzelfde: proefstukken worden vrijwel altijd bij 
kamertemperatuur vermoeid.
Er bestaat nog steeds een duidelijke kloof tussen de vermoeiings- 
deskundigen en de brosse breuk experts. D it is onder meer 
gebleken bij het in juni 1987 gehouden -  overigens zeer geslaagde 
-  ’SIMS'-congres (Steel in Marine Structures), (zie §2). Toch is de 
koppeling van beide breukgebieden (integratie) onontbeerlijk 
voor een realistische benadering van de breukveiligheid.
Immers vermoeien bij kamertemperatuur levert geen informatie 
over de kritische scheurlengte bij lage temperatuur. De levens
duur van de constructie in praktijkomstandigheden is dus onbe
kend. Het maakt een groot verschil o f een constructie bros breekt 
bij een vermoeiingsscheurlengte van enkele millimeters of van 
vele centimeters. Het kan een verschil in levensduur van een factor 
5 betekenen. Men zou hierop kunnen tegenwerpen dat die 
kritische scheurlengten toch uit de breuktaaiheidsproeven vol
gen. Inderdaad, dat is de bedoeling, maar de vraag rijst dan

* Tekst van de lezing gehouden op de NIL-Voorlichtingsdag 'Breukge- 
drag bij gelaste stalen constructies' op 3 nov. 1987 te Den Haag.

* *  Laboratorium voor Scheepsconstructies, T.U. Delft

onmiddellijk hoe nauwkeurig en betrouwbaar die voorspelling is. 
Het grootste probleem is, dat de breuktaaiheid van een gelaste 
verbinding van punt to t punt varieert. Tijdens vermoeien is de kans 
dat de tip van de scheur op een bepaald ogenblik de slechtste plaats 
van de las o f de overgangszone bereikt vele malen gro ter dan de 
kans dat men in een COD-proefstuk die plek te pakken krijgt. Hier 
kom t nog bij dat in een groot constructiedeel de lasdefecten en 
-spanningen vergelijkbaar zijn met die in de praktijkconstructies. 
De invloed van de lasspanningen op het trajecten  de vorm  van de 
vermoeiingsscheur is dus ook gelijk.
Ook het ontlasten van de lasspanningen als gevolg van incidentele 
zware belastingen en de invloed daarvan op de scheurontwikke- 
ling gebeurt op een realistische manier.
De kern van de problematiek is weergegeven in fig. I. De 
lasrichting is verticaal. Wanneer zich loodrecht daarop een ver-
I I  l U C l i l l g d O C l l V l U l  w i a . » l l \ K * . k ,  l o  w i

defect plus scheurlengte kleiner zijn dan de kritische lengte bij die 
temperatuur (t I ). Immers de breuktaaiheid K|C is in dat (driehoeki
ge) gebiedje bij de oorsprong gro ter dan de 'belasting' van het 
materiaal te r plaatse (uitgedrukt in de spanningsintensiteit K). 
Wanneer de scheurtip ligt in het gearceerde gebied, is breuk

Fig. I. De relatieve invloed van kleine scheuren bij een ligging van 
de scheurtip in de directe omgeving van de las.

S che u rleng fe ------
S cheurtip  positie
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onvermijdelijk bij de temperatuur t l  en de belasting o l.
Mocht de scheurgroei over die lengte niet in een koude periode 
plaatsvinden maar bijv. bij de temperatuur t2, dan is er geen 
breukgevaar op die plaats! tenzij er een hogere belasting o2 
optreedt. Even boven t2 is de kans op brosse breuk praktisch 
afwezig. De constructie kan dan alleen bezwijken door de ontw ik
keling van grote vermoeiingsscheuren. Deze kunnen meestal wel 
tijdig worden ontdekt.
Het ligt voor de hand om het materiaal en de lasbaarheid daarvan 
zo te kiezen dat in fig. I t2 en niet 1 1 de laagste temperatuur is, die 
in de constructie kan voorkomen. D it is het aloude 'overgangs- 
temperatuurcriterium ’ wat toch nog steeds de veiligheid het best 
garandeert.
In feite is het onzinnig om een constructie zo te ontwerpen, dat bij 
bijv. - I0 ° C  scheurtjes van maximaal 5 mm al kritisch zijn, als 
diezelfde constructie bij 0°C scheuren van vele centimeters lang 
onbedreigd kan hebben. D it betekent namelijk dat wanneer de 
constructeur materiaal gekozen had dat in gelaste toestand I0°C 
'beter' was dan nu het geval was, de constructie veilig was 
geweest.
Voor het NDT-onderzoek is interessant dat aanzienlijk grotere 
begindefecten kunnen worden toegestaan. Deze kunnen gemak- 
kelijk(er) worden opgespoord, te rw ijl voor het controleren op 
scheuren in de bedrijfsomstandigheden slechts periodieke visuele 
inspecties nodig zijn.
De lezer zal inmiddels begrepen hebben dat d it hele betoog 
volledig van toepassing is op de Oosterschelde Schuiven. Het is 
ongelofelijk dat in deze tijd het ontwerp van dergelijke construc
ties kennelijk geheel w ord t toevertrouwd aan constructeurs die 
misschien goed zijn in het berekenen van spanningen, maar weing 
weten van materiaalgedrag, lasbaarheid en breuktaaiheid. Het is 
het aloude manco van academische opleidingen: moeilijk reken
werk w ord t meer gewaardeerd, dan goed inzicht gesteund door 
intelligent opgezette experimenten en een juiste interpretatie 
van de resultaten ervan. Rijkswaterstaat zou zich kunnen troosten 
met de gedachte dat ook elders dergelijke problemen zijn voorge
komen. Maar daar ligt dat minder in het vlak van begaan van 
blunders door onwetendheid, dan in het fe it dat de concurrentie 
dwingt to t het nemen van (te) hoge risico’s. (Zie §3).
W at hierboven gezegd is over het realistisch beproeven van 
constructies geldt uiteraard ook voor het doen van afnameproe- 
ven. In plaats van statische COD-proeven zouden voor offshore- 
toepassingen vermoeiingsproeven bij lage temperatuur als stan
daard moeten worden ingevoerd. Een goed alternatief en tevens 
compromis t.o.v. de COD-proeven is het vermoeien gecombi
neerd met incidentele overbelastingen na elke f a 2 mm scheur- 
groei. (Zie §4).

2. Interdisciplinaire aanpak noodzakelijk
Van een interdisciplinaire aanpak komt in de praktijk nog weinig 
terecht. De oorzaken zijn dat men veel (deel)dlsciplines moet 
beheersen om in staat te zijn het complexe geheel evenwichtig te 
behandelen. Vrijwel iedereen is goed op één, o f enkele, te rre in
e n ) en heeft de neiging daar veel tijd en moeite aan te besteden. 
De andere (deel)disciplines worden dan vaak noodgedwongen 
wat grover aangepakt. Daarmee w ord t wel het nut van de 
eerdergenoemde verfijningen grotendeels teniet gedaan.
De veiligheidsanalyse van een construtie moet in al haar onderde
len in termen van kans worden gedaan. Bijv. hoe groot is de kans 
dat in een COD-proefstuk de tip  van de vermoeiingskerf zich 
bevindt t.p.v. een local b rittle  zone (LBZ). Als het antwoord luidt: 
dat is niet aan te geven, dan heeft de proef eigenlijk geen zin, tenzij 
men bereid is zoveel proeven te doen, dat die kans tenslotte uit de 
resultaten tevoorschijn komt. Pisarski in ( I)  is zich hier wél van 
bewust (p. 648). Bij de eisen die hij stelt aan de proefmethoden 
noemt hij o.a.: 'the test conditions in terms o f material thickness, 
loading rate and temperature should be representative of the 
structural situation’.
Men zou dan toch zeggen dat één van de meest karakteristieke

aspecten van de belastingen op zee, namelijk dat zij wisse/end zijn, 
ook in de proef zou moeten worden voorzien. Maar dat was niet 
zo. De lezing van Pisarski bevatte zoveel dure 'kunstgrepen' om 
overgangszones betrouwbaar te testen, dat een van de toehoor
ders de verzuchting slaakte, dat dat allemaal erg overdreven was, 
omdat er in de offshore-praktijk toch geen brosse breuken zijn 
ontstaan. In §3 zal men zien hoe slecht deze man op de hoogte was 
van de risico’s die bestaan, en niet alleen bij onze dierbare 
Oosterscheldewerken.
Hiermede is niet gezegd dat klassificatiebureaus e.d. soms niet to t 
absurde eisen komen voor onderdelen, die in vergelijkbare situa
ties nooit problemen hebben gegeven. Gedacht w ordt aan verbin
dingsassen tussen dekhuizen en dekken en tussen verstijvers en 
beplating.

3. Buisconstructie verm oeid bij — I0°C .
Hoe inconsequent dit alles is, is niet alleen gebleken bij de 
Oosterscheldeschuiven, waar de materiaaleisen kennelijk ont
leend zijn aan voorschriften voor niet o f nauwelijks cyclisch belaste 
landconstructies. Een paar jaar geleden is in het Lab. v. Scheeps- 
constructies onderzoek gedaan aan knooppunten van buiscon- 
structies voor hefeilanden (2). Het materiaal bevatte 0 ,13 C; 0,34 
Si; I , I Mn; 0,02 P; 0 ,015 S; 0,06 Al; 1, 18 Ni; 0,24 Mo; 0,08 Va; 0 ,51 
Cr; 0,012 N. De rekgrens was 850 N/mm2; de treksterkte 
bedroeg 925 N/mm2; de rek (dp 100) was 19%. Figuur 2 toont de 
kerftaaiheid voor de langs- en dwarsrichting. De Charpy-waarden 
haalden juist die van de voor d it materiaal bepaald niet strenge 
Euronorm I 13.72. Figuur 3 toont het verloop van het breukuiter
lijk met de temperatuur. Het belang van die figuur zal verder in de 
tekst blijken.
Figuur 4 toon t dat de kwaliteit van de lassen (Conarc 70/85) en de 
overgangszones beter was dan die van het buismateriaal.
De COD-resultaten voor het buismateriaal bevestigden de bij de 
Charpy-proeven gevonden grote verschillen in kwaliteit tussen de 
weerstand tegen breuk in dwars- en in langsrichting van de buizen.

Dwarsscheuren
Temp. 
- 16°C 
-2 5 °C  
-4 0 °C

C.T.O.D. 
0,7 mm 
0,25 mm 
0,25 mm

Langsscheuren 
Temp.
+3°C 
-4 °C

C.T.O.D. 
0,28 mm 
0,22 mm

Fig. 2. Charpy-waarden van buismateriaal, vermoeid bij 
temperatuur.
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Fig. 3. Breukuiterlijk van Charpy-proefstaven u it buismateriaal, 
vermoeid bij lage temperatuur.

De buizen hadden een diameter van 368 mm en waren 20 mm dik. 
Zij werden bij — I0°C vermoeid bij een belasting die wisselde 
tussen '/* c y tre k  en Vb oy-druk. D it is niet hoog, maar toch 
aanzienlijk zwaarder dan in de praktijk voorkomt.
Na 2200 wisselingen ontstonden enkele brosse breuken vanuit

Fig. 4. Charpy-waarden van lassen in buisverbindingen, vermoeid 
b ij lage te m p e ra tu u r .

vermoeiingsscheurtjes op de smeltlijn van de lassen in de dwars, 
buis (fig. 5). De vermoeiingsscheurtjes waren met het blote oog 
niet te zien, want zij waren slechts I to t 3 mm diep. Dergelijke 
scheuren zijn in de praktijk niet te vinden, mede omdat in ee^ 
hefeiland vele honderden van dergelijke knooppunten aanwezig 
zijn. Wanneer de proef niet bij — I0°C maar bij +  I0°C zou zijrv 
uitgevoerd, zouden de vermoeiingsscheuren zich vermoedelijk 
door de 20 mm dikke wand heen hebben kunnen ontw ikkelen 
voordat breuk kon optreden. Voor de praktijk betekent dit:
a. dat de scheuren vóórdat zij een kritische lengte krijgen gemak, 

kelijk kunnen worden opgespoord;
b. dat de levensduur van de constructie een factor drie to t vijf 

hoger is dan bij -  I0°C en daarmede de economische levens
duur verre overschrijdt. M.a.w. inspecties zijn niet eens nodig; 
eventueel aanwezige scheurtjes blijven te klein om brosse 
breuk te veroorzaken.

Echter — 10°C is een realistische temperatuur, omdat een groot 
gedeelte van de hefpoten boven water zit. Bij die temperatuur in 
de kwaliteit van het materiaal in verband met scheuren in dwars- 
richting voldoende gebleken. De kwaliteit in langsrichting zal 
zeker 10 a 20 Joule beter moeten worden dan nu het geval was. 
D it is niet alleen gebaseerd op de voorgaande geschiedenis, maar 
op nog twee onverwachte en onwelkome verschijnselen die bij dit 
onderzoek aan de dag zijn getreden.
I e. In fig. 5 is te zien dat de brosse breuken zich in de dwarsbuis 
over een grote lengte hebben kunnen uitbreiden. Het merkwaar
dige hieraan is, dat de dwarsbuis alleen maar belast w ord t in het 
stuk buis, dat tussen de twee langsbuizen (horizontaal in de figuur] 
ligt. Op een kleine afstand van dat gedeelte kan de dwarsbuis eer 
licht ovale vorm aannemen en is daar praktisch spanningsioos. De 
brosse breuken zijn desondanks niet onmiddellijk gestopt, maai 
liepen uiterst gemakkelijk over ca. I m lengte door in de bijn; 
spanningsloze (schuine) buisgedeelten. Het is interessant om in fig 
3 te zien dat het Charpy-breukuiterlijk bij — 10°C 80% bros was 
2*. De Charpy-gegevens zijn weergegeven in fig. 2 en fig. 3. 
Om zeker te zijn dat voor de proef in het Lab. v. Scbeepsconstruc 
ties hetzelfde materiaal gelast werd, zijn de chemische en mecha 
nische eigenschappen van het materiaal gecontroleerd met d< 
uitkomsten van 4 jaar eerder gedane afnameproeven. De chemi 
sche samenstelling bleek to t op 0 ,01 % voor de diverse elementei 
te kloppen. Er bestond derhalve geen tw ijfe l aan de identiteit. 
De mechanische eigenschappen bleken desalniettemin belangrijl 
te verschil len. De vloeigrens was in 5 jaar gestegen van 8 10 N/mm 
naar 885 N/mm2; de treksterkte ging van 860 naar 9 10 N/mm2 
De Charpy-energie (dwars) bij — 40°C daalde van 44 J naar 32 J 
D it alles wees in de richting van veroudering, maar dan we 
veroudering t.g.v. temperatuursverhoging door zonnestralin; 
(50°C?). Constructies op zee kunnen dat ook meemaken. In he 
laboratorium zijn nog enige verouderingsproeven gedaan, uit 
gaande van het idee, dat materiaal dat alleen al door ’ligger 
achteruit kan gaan, door kunstmatig verouderen nog verder moe

Fig. 5. Brosse breuk in buisverbinding tijdens vermoeien b 
- I 0 CC.

!

Q (onderzijde

E  % iS 0 a a  na breuk (onderzijde! 

H l: 18» b  (bovenzijde)_____________
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Fig. 6. Invloed van veroudering op Charpy-resultaten.

kunnen komen. Het resultaat toon t fig. 6. Door het verouderen 
zakte het L.-materiaal to t onder de D-lijn.
Dat in de praktijk ongelukken kunnen voorkomen, die analoog zijn 
aan wat in het laboratorium is gebeurd, werd ko rt na de proef 
bevestigd, toen in januari 1985 de 10 jaar oude Beryl Single Point 
Mooring constructie in tweeën brak. Er waren voordien al ver- 
moeiingsscheuren gevonden en gerepareerd t.p.v. buisknooppun- 
ten. Men was dus gewaarschuwd. Toch kon een brosse breuk 
ontstaan vanuit een vermoeiingsscheur die öf niet ontdekt, ö f niet 
tijdig gerepareerd was. De vervangingskosten van de toren be
droegen ruim 80 miljoen gulden. De toren was ongeveer I40 m 
hoog.

4. Verm oeien bij lage tem p eratu u r  
als kw alificatieproef

Het idee van vermoeien bij lage temperatuur stamt al uit 1969 (3, 
4). Toch heeft het lang geduurd vóórdat de methode serieus 
genomen werd. Aanvankelijk was de noodzaak om over vermoei- 
ingsapparatuur te beschikken een bezwaar maar sinds in COD- 
proefstukken ook vermoeiingsscheuren worden verlangd, te lt dat 
bezwaar nauwelijks meer. Belangrijker was, dat de controlerende 
instanties en de praktijkmensen al moeite genoeg hadden met het 
aanvaarden van de C O D-proef en weinig behoefte hadden aan 
weer iets anders.
In de loop van de tijd kwamen steeds meer problemen te voor
schijn die met C O D  o f Charpy niet bevredigend waren te beoor
delen.
-  Overgangszones van elektrogas- o f elektroslakgeiaste platen 

van grote dikte in genormaliseerde toestand.
-  Veel-lagen lassen in dikke plaat voor offshore-constructies.
-  'Local brittle  zones' in dergelijke verbindingen en onder meer in 

Ni-houdende stalen voor tanks voor vloeibaar (aard)gas.
-  In het algemeen constructies die wisselend worden belast en 

door hun aard en omgeving gevaar lopen bros te breken.

Het grootste voordeel van vermoeien bij lage temperatuur is dat 
de scheur op een 'natuurlijke' wijze wandelt door de laszone, en 
aldus een grote kans heeft om de zwakste plaats in de las of

Fig. 7. Pop-in, geïnitieerd vanuit een lokale brosse zone ter 
plaatse van waterloospoort in een plaatverstijver.

overgangszone te ontmoeten. De belasting van het proefstuk 
moet tamelijk hoog zijn, bijv. t.p.v. de kerfdoorsnede een netto 
buigspanning (o =  M/W ) van 300 a 350 N/mm2 voor Fe 5 10 oy).
Hiermede w ord t bereikt dat:
a. de proef tamelijk snel kan worden uitgevoerd;
b. eenmaal ontstane brosse breuken niet stoppen door een 

terugval in de belasting tijdens de breukvoortplanting;
c. als er pop-ins (gestopte brosse breuken) verschijnen, deze te 

wijten zijn aan het fe it dat het materiaal op enige afstand van het 
breukinitiatiepunt zoveel beter is dan t.p.v. dat punt, dat 
daardoor de breuk kan stoppen. Er is dan sprake van een echte 
'local'brittle  zone. Dergelijke pop-ins zijn niet gevaarlijk voor 
de constructie en komen veel voor (fig. 7).

In de bovenaangegeven uitvoering zijn COD-metingen niet nodig. 
Onregelmatige scheurfronten, veroorzaakt door lasspanningen, 
zijn niet bezwaarlijk. Wanneer het proefstuk tijdens vermoeien 
niet bezwijkt, kan het ten slotte statisch worden gebroken en 
levert aldus een COD-resultaat.
Om voldoende ruimte te hebben voor scheurgroei is het gewenst 
de proefstukken minstens 90 mm hoog te maken. De lengte kan 
viermaal de hoogte zijn voor 3-punts buiging. De beginkerf is 10 
mm diep.
Voor een bespreking van vroeger onderzoek op d it gebied wordt 
verwezen naar (4, 5).
In het volgende zal recent werk in het kader van het Europees 
breuktaaiheidsonderzoek worden behandeld. D it betrof een vari
ant van het 'fatigue bending at low temperature’ (FABALT- 
testing), (6, 7).
Bij het gewone koud vermoeien wordt, zoals eerder gezegd, de 
nominale spanning in de kerfdoorsnede tijdens de proef constant 
gehouden op een waarde die dicht bij de vloeigrens ligt (afhanke
lijk van de sterkte van het materiaal). Men kan het nog mooier 
doen, door tijdens de proef K constant te houden. In beide gevallen 
blijven de vervormingen in de doorsnede elastisch.
In de praktijk treden brosse breuken echter dikwijls op t.g.v. 
overbelastingen, waardoor plaatselijk, o f zelfs over grote delen 
van de constructie, plastische vervormingen optreden.
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Fig. 8. Belastingvorm tijdens vermoeien bij lage temperatuur in 
combinatie met tussentijdse CTOD-proeven.

Fig. 9. Breukvlak m et pop-in van proefstuk, vermoeid bij 
-20°C . De pop-in is ontstaan tijdens een tussentijdse CTOD- 
proef (C TO D  0,13 mm bij T =  -20°C ).

In de FABALT-proef is d it onder te brengen door het proefstuk 
permanent te voorzien van een CO D-m etertje  en dan om de I a 2 
mm scheurgroei een overbelasting aan te brengen, die een CTOD 
van bijv. 0,2 o f 0,3 mm veroorzaakt. De belasting zelf hoeft in 
principe niet te worden genoteerd. Het gaat om de C O D ’s. Op 
deze wijze kan men in één proefstuk 10 to t 20 COD-proeven 
onderbrengen.
Door de hoge belasting tijdens vermoeien zullen zeer slechte 
LBZ’s hun aanwezigheid toch verraden door het vormen van pop- 
ins. In fig. 8 is de procedure in beeld gebracht en zijn de mogelijke 
proefresultaten aangegeven. Figuur 9 toon t een breukvlak met 
pop-in. De pop-in ontstond bij een tussentijdse COD-proef bij 
een temperatuur van — 20°C.
Voor de beproefde 30 mm dikke proefstukken was de grootte  van 
de vermoeiingsstappen ongeveer I mm. D it is op het breukvlak 
goed te zien en vereist behalve een vergrootglas geen verdere 
meetinstrumenten. Achteraf kan de juiste lengte van de stappen 
zeer nauwkeurig m.b.v. een meetloep op het breukvlak worden 
bepaald (fig. 9).
De belastingsfrequentie tijdens vermoeien was 4 Hz en R =  
Pmin/Pmax was gelijk aan 0,3.
M etonecto =  oV|0eiwarenvoorelkvermoeiingsstapje I000tot2500 
wisselingen nodig. D oor de hoge belasting trad er na iedere 
overbelasting maar weinig scheurvertraging op.
In fig. 10 staan alle resultaten voor de 30 mm proefstukken. De 
waarden van de tussentijdse C O D ’s zijn aangegeven d.m.v. drie
hoeken. (De toppen van de driehoeken wijzen in de richting van de 
uiteindelijke CTOD-waarden bij breuk.) In een aantal proeven 
b lijkt de breuk te ontstaan bij een CTOD-waarde die lager is dan 
van de voorgaande tussentijdse C T O D ’s. De enkele cirkels geven 
de CTOD-waarden bij breuk. De dubbele cirkels betreffen breu
ken, die ontstaan zijn tijdens vermoeien.
De figuur laat zien dat beneden —70°C breuken ontstaan zijn bij 
zeer lage C T O D ’s (0-0,05 mm) o f tijdens vermoeien, öf tijdens 
tussentijds statisch belasten. Tussen — 70°C en — 30°C is er 
sprake van een overgangsgebied, waarbij de spreiding toeneemt 
met stijgende temperatuur, waardoor het gemiddelde van de 
C T O D ’s duidelijk toeneemt. Maar een groot aantal lage waarden 
blijft aanwezig. Wanneer het resultaat bij —20° C (pop-in) even 
buiten beschouwing blijft, kan men praktisch van een overgangs- 
temperatuur spreken van — 30°C. Erboven is de zaak dan veilig, 
zelfs bij zware overbelastingen, en in aanwezigheid van grote 
vermoeiingsscheuren. Eronder kunnen slechts minieme scheur
tjes worden getolereerd -  wat een drastische verkleining van de 
levensduur betekent -  o f dienen de grootste nominale spanningen 
laag te zijn -  wat to t zware constructies leidt.
Het beeld voor de 70 mm proefstukken is analoog (fig. 12). De 
overgangstemperatuur is hier — 35°C. Figuur I I toon t dat de 
onderste spreidingsband van de FABALT-proeven veel lager ligt 
dan die van de standaard COD-proeven. Deze proeven, die

Fig. I I .  Vergelijking van FABALT-test-resultaten met resultaten 
van standaard CTOD-proeven op 30 mm gelaste proefstukken.

L • ‘‘ i .  8 / W = 0 , 3 3  ; a / W  =0.15 - 0 , 5 .  F A B i L T j a ™ ^

L T . ^ E N B  5 , a / w - ( ]  s  . s ta n d a a rd  C O -O .-p ro e f

Beproevingsfemperatuur (°C)
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uitgevoerd zijn door het M ITNO, vertonen geen overgangstem- 
peratuur maar een overgangsgebied dat loopt van — 80°C to t 
— 50°C {fig. 10). Het verschil met de bovengevonden — 30"C is 
alarmerend groot. En dan te bedenken dat de pop-in uit fig. 9 bij 
—20°C als een ’veilig’ resultaat is beschouwd, wat niet door 
iedereen zal worden aanvaard.

Conclusies
1. Vermoeien bij lage temperatuur is een uitstekende en realisti

sche manier van beproeven, zowel voor grote constructiede- 
len, ais voor kwalificatie van lasverbindingen.

2. Een onregelmatig scheurfront is niet hinderlijk, in tegenstelling 
to t  wat voor COD-proeven geldt. De lasspanningen behoeven 
derhalve niet te worden geëlimineerd, waardoor de scheur- 
groei niet beïnvloed w ord t en gunstige residuele drukspannin- 
gen in het hart van X-lassen blijven behouden.

3. Vermoeien afgewisseld door tussentijdse overbelastingen 
combineert de voordelen van het koud vermoeien en van de 
COD-proef. De proef is nog realistischer geworden, omdat 
ook in de praktijk incidenteel extreme belastingen kunnen 
voorkomen. De resultaten kunnen achteraf grondig worden 
geëvalueerd omdat op het breukvlak de verschillende proeffa
sen goed zijn terug te vinden (fig. 9).

4. Zowel de 30, alsook de 70 mm dikke gelaste proefstukken 
vertoonden een zeer nauw overgangsgebied. In feite kon men 
zelfs van overgangstemperaturen van -3 0 °C  en — 3S°C 
spreken. Voor de standaard COD-proefstukken (30 mm) was 
er een overgangsgebied dat zich uitstrekte van —80°C to t 
— 50°C. Het verschil met de bovengenoemde — 30°C is 
verontrustend groot.

5. De onderste spreidingsband van de standaard COD-resultater 
bleek veel ’gunstiger’ te liggen dan die van de FABALT 
resultaten. D it toon t hoe zorgvuldig bij de laatste de zwakst* 
plekken in een lasverbinding worden gevonden, zonder dat d* 
werkelijkheid geweld w ord t aangedaan.
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MAERSK LIFTER

Het in opdracht van A. P. Meiller u it Kopen
hagen, Denemarken gebouwde ankerbe- 
handelings-, sleep-, en bevoorradingsschip 
Maersk Lifter is 16 januari bij scheepswerf 
Pattje te water gelaten.
Het schip heeft een lengte van 69,90 m bij 
een breedte van 15,90 m. De holte to t het 
hoofddek bedraagt 8,00 m en de zomer- 
diepgang 6,90 m. De voortstuwing ge
schiedt door twee MaK dieselmotoren ty 
pe 8M35 elk met een vermogen van 4 0 1 I 
kW  bij 750 omw./min.
De hulpmotoren, een Caterpillar diesel 
3512 en een Caterpillar 3304 noodset heb
ben een vermogen van respectievelijk 6 18 
kW  bij 1000 omw./min en 95 kW  bij 1500 
omw./min. De inzetbaarheid van het schip 
is onbeperkt.
De Maersk Lifter is het vierde en tevens 
laatste uit een serie van vier schepen die 
scheepswerf Pattje voor A. P. Moller heef 
gebouwd.
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ROBOTS IN NEDERLAND*
door ir. F. V. A. Pangalila, s.i.**

Algemeen
Als hoofdmotief voor het symposium 
werd aangekondigd een discussie betref
fende de stelling: ’De achterstand in de 
Nederlandse industrie op het gebied van 
produktie-automatisering is een gevaar 
voor de Nederlandse economie, en daar
om is het volgende nodig. ’
Deze stelling zou worden behandeld door 
vertegenwoordigers van overheid, vak
bond, werkgevers en leveranciers, gevolgd 
door een forumdiscussie.
Een werkelijke discussie betreffende de 
vraag: 'Zijn w ij in Nederland nu achter op 
het gebied van robots o f niet en wat staat 
ons nu te doen’ heeft niet plaatsgevonden. 
Het publiek was daarvoor te passief. Bij de 
inleiders waren er enkelen die onze ach
terstand schrikbarend groot vonden en 
anderen die dachten dat het zo'n vaart nog 
niet liep. Er was derhalve voldoende stof 
voor een goede discussie. Die kwam er 
echter niet.
Ook liepen zoals te doen gebruikelijk de 
lezingen in tijd uit, zodat er slechts enkele 
minuten beschikbaar waren voor het stel-
len van vragen en het voeren van een
discussie.

Enkele getallen:

Totaal aantal robots robotdichtheid

land totaal per 10.000
werknemers

Japan 90.000 78
USA 27.000 12,4
BRD 12.400 14,4
FRA 7.500 14,2
ITAL 5.500
UK 3.800
ZWEDEN 3.800 38,7!!!!
NEDERLAND 540 ca. 1

De Japanse gegevens zijn vertekend. In de 
Europese definitie is een robot een 'vrij 
programmeerbaar apparaat’. In Japan w o r
den ook apparaten die slechts een enkel 
programma kunnen uitvoeren robots ge
noemd. Stelt men de vrij programmeerba
re robots in Japan op 20.000, dan w ord t de 
robotdichtheid aldaar 17,8.
Zweden, één van de grootste producenten 
van robots is ook de grootste gebruiker 
van robots.
Wereldwijd staat 40% van het robot be

* Verslag van het symposium 'Robots in Ne
derland' van 16-18 dec. '87 in Ede.
* *  Coördinator Research CM O  Rotterdam.

stand geïnstalleerd in de automobielindus
trie. Doch ook indien het aantal robots 
in de automobielindustrie buiten beschou
wing gelaten w ordt, valt de robotdicht
heid van Nederland erg uit de toon. Ne
derland heeft ook geen nationale industrie 
voor d it soort apparatuur. 
Robottoepassingen in Nederland naar be- 
werkingssoort:

Bewerking percentage

Puntlassen 18%
Booglassen 30%
Coating 7%
Hantering 20%
Montage 8%
Nabewerken 4%
Opleiding 8%
Testen 3%
Diversen 4%

Hoewel een robot de mogelijkheid biedt 
to t continu werk blijkt dat: 'in Nederland 
meer dan 70% van de robots alleen in 
dagdienst draait’ en dat: '90% van de auto
matiseringsprojecten in Nederland mis
lukt, doordat men zonder werkelijk goede 
voorbereiding aan het project begint.’

De voordrachten
De eerste gastspreker was Mevr. Dr. M. C. 
G. Hartmann van het Ministerie van Econo
mische Zaken. Enkele belangrijke punten 
uit haar voordracht waren:
De markt voor industriële automatisering 
over de gehele wereld w ord t voor 1990 
geschat op $ 38,9 miljard. Robots zullen 
daarvan slechts 6% uitmaken.
De grote investeringen liggen in de Com
puter Integrated Manufacturing (CIM) 
toepassingen (35%) en in proces-control- 
lers, voor de chemische en voedingsindus
trie  (25%).
CIM is weliswaar het concept voor de 
toekomst, maar toch wel erg duur en daar
mee onaantrekkelijk voor het Midden- en 
Kleinbedrijf.
In de gehele wereld w ord t het aantal fa
brieken dat -  echt -  aan CIM doet geschat 
op 50. Een dertigtal in de VS, een vijftiental 
in Europa en een enkele in Japan.
Naar verluidt hebben de Japanners geen 
geschikte software om al die complexe 
informatieverwerking van CIM te reali
seren.
W at zij dan ook doen is eerst hun fabricage 
processen zo eenvoudig mogelijk maken 
en dan pas delen ervan automatiseren. 
Het is toch opmerkelijk dat Europeanen 
wanneer het om automatisering gaat eerst 
naar het rendement kijken. Japanners vra

gen zich eerst af met hoeveel procent het 
marktaandeel zou kunnen stijgen door 
automatisering. Die agressieve houding -  
we pakken die markt -  daar gaat het om.

Achterstand
Zo de Nederlandse Industrie op het gebied 
van produktie-automatisering een achter
stand zou hebben, dan is het voornamelijk 
de taak van de industrie om deze achter
stand in te halen. Volgens mevrouw Hart
mann zal de taak van de overheid zich 
hierbij beperken to t:
1. het zorg dragen voor gekwalificeerd 

personeel, d.w.z. onderwijs en scholing 
en

2. het beschikbaar stellen van bestaande 
kennis.

D it laatste zal worden bevorderd volgens 
de lijnen zoals onder meer aangegeven 
door de commissie Dekker.

De heer H. Th. van Gemert (EBM Tech
niek) behoorde to t de sprekers die vonden 
dat Nederland inderdaad een grote ach
terstand had op het gebied van produktie- 
automatisering. Als knelpunten gaf hij aan:
a. dat produkten vaak niet voldoen aan de 

hoge kwaliteitseisen die automatisering 
met zich meebrengen;

b. producenten nog dikwijls de neiging 
hebben produkten onderweg te w ij
zigen;

c. de afname protocollen.

Hoe zwaarder de afname protocollen hoe 
kleiner de problemen bij de implementatie 
van de installatie, des te sneller kan ermee 
geproduceerd worden. Zoals op vele an
dere symposia reeds geponeerd, bepleitte 
de heer Van Gemert ook een mentaliteits
verandering, welke nodig is in het Neder
landse bedrijfsleven en dan vooral het ma
nagement en het topmanagement van de 
middelgrote bedrijven. 
Produktie-automatisering is een overle
vingsstrategie voor de hele onderneming. 
Pas wanneer het verder strekkende belang 
hiervan to t de top van het bedrijf is doorge
drongen is er sprake van een juiste mentali
te it om de grote achterstand in te gaan 
halen. De volgende, in feite reeds bekende, 
punten werden weer opgegeven:

1. Projecten starten vaak zonder vol
doende voorbereiding. Men richt zich 
hierbij op het ontwerpen van een tech
nische oplossing zonder over organisa
torische consequenties te hebben nage
dacht.

2. De benadering is vaak top-down. De 
betrokkenheid van de werkvloer is te
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weinig, waardoor later problemen ont
staan.

3. Problemen en oplossingen worden geï
soleerd u it het bewerkingsproces en de 
informatievoorzieningsstructuur.

4. De projectaanpak w o rd t veelal te wei
nig gestructureerd, waardoor er ondui
delijkheden ontstaan t.a.v. wie wat gaat 
doen.

5. Vooral programmeren, systeembouw 
en onderhoud, vergen meer mankracht 
dan verondersteld.

6. Het zijn voornamelijk strategische ar
gumenten die de doorslag moeten ge
ven, financieel-economische normen 
worden niet of moeizaam gehaald.

Trends in de fabricage techniek
Prof. Dr. Ir. P. W . Sanders (TUE) gaf een 
zeer interessante lezing betreffende 
trends in de fabricage techniek. Hij behan
delde o.a. de verschuiving van een seller’s 
markt naar een buyer’s markt. Met o.a, de 
volgende kenmerken: korte produktie- 
levensduur (0,5 to t 2 jaar) waardoor voor- 
raadvorming een uiterst riskante bezigheid 
werd en het verdwijnen van merken
trouw; het maakt voor de klant niet uit wie 
het maakt en waar het gebeurt. Enkele van 
zijn vele adviezen waren o.a.:
-  Maak van het bedrijf een flexibele orga

nisatie, met adequate regelkringen, zo
dat een flexibel produktiesysteem u it
gebuit kan worden. Daartoe dienen de 
hiërarchieke niveaus verminderd, de bu
reaucratie verbannen, de stafafdeling 
geminimaliseerd te worden.

-  Gebruik en ontw ikkel geavanceerde 
technologieën en zorg dat je technische 
know-how in huis hebt.

-  Zorg dat je hoog gemotiveerde mede
werkers krijgt en koester je mensen
kapitaal. Behandel met hen ook de mo
gelijkheden en beperkingen van de com
puter. Hierbij werd een ko rt en duidelijk 
overzicht gegeven van deze mogelijkhe
den en beperkingen.

Het allerbelangrijkste is wel kennis, inzicht 
en dus opleiding van de mensen. Men mag 
er niet van uitgaan dat de juiste man of 
vrouw voor een bedrijf zo maar gevonden 
wordt. Mensen dienen te worden opgeleid 
to t vaklui.
Een toepasselijke slogan hierover is: 'wie 
water drinkt, waakt met zorg over de 
bron’.
Ten slotte worden hier zeer ve rko rt een 
tiental aspecten genoemd die in acht geno
men dienen te worden bij het herstructu
reren van de factor arbeid.

1. Introduceer chance-management in 
plaats van risico-management.

2. Behandel informatie als een uiterst 
belangrijke produktiefactor. Informa
tie  is té belangrijk om over te laten aan 
automatiseringsdeskundigen.

3. Bouw een effectieve invoer-structuur 
op.

4. Benader het systeemdenken in plaats 
van eiland optimalisering.

5. Bevorder interdisciplinaire ceam- 
arbeid. 'Als het met de onderneming 
goed gaat, gaat het met ons ook goed’.

6. Streef ernaar dat de prestatie-motiva- 
tie g ro ter wordt. Evenals de creatieve 
zelfontplooiing. Dacht u werkelijk dat 
er slechts één intelligente vent in Bay- 
ern rondloopt? Tien monteuses we
ten vaak meer van een produktie-sys- 
teem dan een academisch ontwerper.

7. Permanente goede opleiding is een 
van de beste investeringen in de toe
komst. Als het een gevecht w ord t om 
te overleven, maak je de meeste kans 
wanneer de meest geavanceerde 
technologie kan worden bedreven.

8. Meer antropo-georiënteerd dan tech- 
nisch-georiënteerd denken.

9. Plan het versterken van het conceptu
ele, originele en creatieve denken 
voor alle medewerkers.

10. Doorbreek het nog steeds aanwezige 
traditionele 'economisch' denken. 
W ant echt belangrijke besluiten zijn 
bijna nooit alleen economisch 'ge- 
grunded’.

Assemblage m e t robots
In drie parallelsessies werden daarna de 
assemblages met robots, handling met ro 
bots en lassen met robots besproken, 
waarbij een negental bedrijven hun erva
ringen met deze onderwerpen besoraken.

Assemblage
Robots in een flexibele produktieomge- 
ving (IBM)
Realisatie van een assemblagesysteem 
(EBM Techniek bv)
Stapsgewijze aanpak van assemblageauto- 
matisering (ETC).

Handling
De automatische hanteerunit (Aarding bv) 
Aan- en Afvoersystemen voor robotcellen 
(EGEMIN Ned. bv).
Flexibel palletiseren m.b.v. robots (Rapis- 
tan v.d. Lande bv).

Lassen
Ontwerpeisen voor het lassen met robots 
(DRU bv).
Ervaringen met robots en leveranciers 
(CASCADE bv).
De lasrobot als rendabele investering 
(HAS Ned. bv).

Op de tweede dag beantwoordde de dag
voorzitter, ir. P. R. M. van Binsbergen, in 
zijn lezing enkele vragen t.a.v. het gebruik 
van de robot.
Waarom: Economie -  mensonvriendelijk 
werk -  behoud kwalite it -  mensonafhan- 
kelijk -  koppelelement in FPA (flexibele 
produktie automatisering).
Wat: Lassen -  assemblage -  handiing -  
verfbehandeling — pcb produktie (printed

circuit board) -  bedrading (niet moeilijk, 
maar arbeidsintensief en precies) -  combi
natie agv (automatisch geleide voertui- 
gen)/robot.
Wie: Vanaf middelgrote industrie -  bedrij
ven met een technische afdeling (onder
houd) -  vooral werkend in drie ploegen 
dienst -  duidelijk gedefinieerd produkt c.q. 
instant pakket -  kleine en variabele pro- 
ductbadges -  korte omsteltijden nodig. 
Waar: Produktie -  laboratoria—research -  
handling met radioactieve en chemische 
zaken.
Wanneer: Als de organisatie d it kan (oplei
ding, programmering, onderhoud) — de 
omgeving dit toelaat -  bij continue activi
teiten.
Hoe: Projectmatig -  standaardisatie.

Ervaringen in Japan
De volgende spreker was Ir. S. J. Blom 
(Produktie manager bij Fuji foto/film  b.v.) 
die zijn ervaringen besprak, in het werken 
bij een Japans bedrijf.
De Japanner is over het algemeen zeer 
geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen 
en zal altijd graag gebruik maken van de 
nieuwste techniek. Het zijn dan niet altijd 
meetbare grootheden die men meeneemt 
in de beslissing om te automatiseren. Een 
te automatiseren project w ord t niet 
'doodgerekend' maar er w ord t veel meer 
naar het totale beeld gekeken. Daarnaast 
w ord t d it soort beslissingen niet door één 
persoon genomen, maar w ord t een ge
sprek op gang gebracht op diverse niveaus. 
De voorbereidingstijd voor een project is 
daardoor vaak langer dan in onze maat
schappij, maar de uitvoering korter. Op
vallend is dat veel geld aan produktie appa
ratuur w o rd t besteed, te rw ijl er minder 
'voor de eeuwigheid’ w ord t gebouwd. Im
mers, men moet de gebouwen om het 
produktieproces eenvoudig kunnen ver
anderen, als er gewijzigde omstandigheden 
zijn ontstaan door marktvraag of verander
de produktiemethoden.
Een opvallende conclusie van de heer Blom 
was, dat men een goede korte termijnvisie 
moet ontwikkelen, in tegenstelling to t  wat 
men in Europa gewend is, nl. het ontw ikke
len van een lange termijnvisie. Een andere 
conclusie was dat hoog gekwalificeerd en 
goed gemotiveerd personeel noodzaak is, 
te rw ijl men ook veranderingen moet be
werkstelligen bij de opstelling van het lei
dinggevend personeel t.o.v. hun mede
werkers. D oor meedenken, maar ook 
door op de werkvloer aanwezig te zijn, 
zullen hun medewerkers optimaal gemoti
veerd blijven werken.

C A D /C A M
De volgende twee sprekers, nl. die van 
ATAG en DAF, hadden helaas niets op 
papier gezet. W el kwam de boodschap 
over dat C AD  to t nu toe nog alleen maar 
geld had gekost, maar dat men er toch mee 
doorgaat. Het opzetten van een compleet
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CAD/CAM-systeem is slechts in zeer be
perkte mate mogelijk gebleken. Het bleef 
vaak bij suboptimalisatie.

In parallel-sessies werden ’s middags de 
volgende onderwerpen besproken: 
Assemblage
Belang van design for assembly (Kath. Univ. 
Leuven).
Ontwerp, programmatie en controle van 
assemblage systemen (K.U. Leuven).

Handling
Logistiek en automatisering (CMG Indus
trie  bv).
Automatisering van intern transport met 
behulp van AGV's (EGEMIN bv). 
Ervaringen met machinebeladen door ro 
bots (Landre Metaalbewerking bv).

Lassen
Robot gantries fo r arc-welding (ESAB ab 
Sweden).
Keuzecriteria en praktische problemen 
rond C 0 2 lassen (KUKA).

Sensoriek en intelligentie 
Autonomie en intelligentie van ruimte ro
botarmen (FOKKER).
Autonome robots (Univ. Amsterdam). 
Moderne regelsystemen voor robots (TU- 
Delft).
Op de derde dag werden er in feite twee 
symposia tegelijkertijd gehouden. Eén op 
het gebied van het onderwijs en de tweede 
op het gebied van automatisering en infor
matica.

Onderwijs
Drs. D. P. M. Krins gaf een uitleg over ’het 
beleid van het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen’.
De Nederlandse regering heeft een aan
zienlijk bedrag aan geldmiddelen vrijge
maakt om de achterstand die Nederland 
heeft op het gebied van informatica-ont- 
wikkelingen in te halen.
De heer Krins gaf daarna een opsomming 
van allerlei projecten die vanuit het Minis
terie van O & W  zijn aangevat in d it ver
band. In de beroepsomgeving waarvoor 
door scholen voor beroepsonderwijs 
w ord t opgeleid, is vaak sprake van het 
bedienen van dure apparatuur, zoals grote 
produktie-machines, bewerkings-centra, 
robots en cellen voor flexibele produktie- 
automatisering. Verwacht mag worden 
dat d it consequenties zal hebben voor het 
onderwijs. Het beleid van de overheid is 
erop gericht om deze geavanceerde en 
dure apparatuur te plaatsen in regionale 
centra.
Door de onderafdeling der toegepaste on
derwijskunde van de Universiteit Twente 
w ordt onderzoek gedaan naar de onder
wijskundige, voor- en nadelen van het w er
ken met instructie-apparatuur, simulatie
modellen en simulatie-apparatuur, en de 
nieuwe media zoals de beeldplaat met mi

cro-computer verbindingen t.a.v. het leren 
werken met bedrijfsapparatuur. Ook de 
heer Krins eindigt met een citaat uit het 
rapport ’Wissel tussen kennis en m arkt’ 
van de commissie Dekker: 'wisselwerking 
tussen onderwijs en samenleving, vergt 
enerzijds de bereidheid van die samenle
ving, en daarin met name het bedrijfsleven, 
om actief betrokken te worden in het 
onderwijs, maar vergt anderzijds dat on
derwijsinstellingen open staan voor signa
len van buitenaf en in staat zijn alert in te 
spelen op veranderende behoeften uit de 
samenleving’.
Over ’robotgebruik in het technisch on
derwijs’ gaf Dr. Ir. J. B. M. A. Houben van 
de P.T.H. Nederland een lezing. PTH staat 
voor Pedagogisch Technische Hoge
school. Een instituut met ca. 5000 studen
ten, ontstaan in augustus 1987.
Behalve over het leerplan en de lesstof
ontwikkeling en de problemen van appara
tuur en nascholing van docenten gaf de 
heer Houben ook nog de resultaten van 
een door een ingenieursbureau ingesteld 
onderzoek:
-  er is nog nergens een profiel van de FPA 

technicus over vijf jaar opgesteld; FPA 
heeft invloed op vrijwel alle technische 
vakken en dient integraal te worden 
aangepakt. Inclusief groepentechnolo- 
gie, planning, robotica enz.

-  Iedere MTS’er dient integrale FPA als 
basiskennis te verkrijgen.

-  Benodigde grote apparatuur en pro
grammatuur zijn niet alleen voor onder
wijs te gebruiken, maar ook voor het 
bedrijfsleven en zijn bij voorkeur te 
plaatsen in regionale centra, in combina
tie  met T U ’s en/of TNO.

Drs. A. J. G. Bartels, voorzitter van de 
stuurgroep NABO NT, verdedigde de 
stelling: ’het onderwijs kan de technologi
sche uitdaging aan, maar het moet sneller 
en beter, en er moet iets veranderen’. 
Om die verandering noodzakelijk te reali
seren, is de actieve participatie van het 
onderwijs, bedrijfsleven en overheid no
dig. Kenmerkend hierbij is dat geen van 
deze drie dat veranderingsproces op zijn 
eentje kan trekken.
In samenwerking tussen de ministeries van 
Economische Zaken en Onderwijs & W e
tenschappen is vorig jaar het NABONT- 
project van start gegaan: NAscholing Be
roepsonderwijs, Nieuwe Technologieën. 
Ook hier d icteert de overheid niet wat wel 
o f wat niet moet gebeuren. Tot in de kern 
teruggebracht houdt N ABO N T in dat de 
overheid de komende jaren 96 miljoen 
beschikbaar heeft om initiatieven van scho
len en bedrijven op het terrein van nieuwe 
technologieën in vergaande mate financi
eel te ondersteunen en mogelijk te maken.

A utom atisering en In form atica
In de sessie ’Automatisering en Informati
ca’ kregen de diverse consultants de gele
genheid om over hun specialismen te spre

ken. De onderwerpen waren:
-  Informatica op de werkvloer (CNG In
formatie Techniek bv).
-  Het ontwerp- en fabricageproces als 
deel van het SINT-systeem (CADMUS bv).
-  Applicatiebouw, simulatie en/of lijnpro
grammering (Beta Traffics bv).
-  De realisatie van een zelfbesturing in een 
robot-handling systeem (Rapistan van der 
Lande).
-  Hogere programmeertalen (dr. ir. L. van 
Aken).
Enkele opmerkingen van de tweede spre
ker worden hierbij gegeven.

CIM is niet te koop
Het inschakelen van de computer voor de 
ondersteuning van de ontwerp- en fabrica- 
geactiviteiten vraagt om beleid en de be
schikbaarheid van een filosofie.
Een succesvol CIM-systeem kan pas ont
staan na implementatie van een groot aan
tal bouwstenen, die met elkaar een geïnte
greerd CIM-systeem vormen. Andere op
lossingen leiden to t geen o f slechts een 
beperkte CIM-oplossing.
Een werkelijk geïntegreerd CIM-systeem 
voorziet in computer ondersteuning aan 
alle bedrijfsfuncties. In d it geval dus le tter
lijk van binnenkomst van een order naar 
geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde 
voorcalculatie, de geautomatiseerde pro- 
duktiebegeleiding van goederen to t en 
met het verzenden van het eindprodukt. 
Om to t een succesvolle implementatie van 
een CIM-systeem te komen is de hieron
der aangegeven benadering van wezenlijk 
belang.
1. Een uitvoerige analyse van de complete 

bedrijfsorganisatie in een top-down be
schrijving.

2. Ontwikkeling van een strategisch infor- 
matieplan, welke de mate van systeem
integratie van een specifiek bedrijf of 
een specifieke bedrijfsfunctie, in de toe
komst definieert.

3. Financiële onderbouwing van elk te im
plementeren subsysteem alsmede een 
bijbehorend gefaseerd implementatie
plan, of liever ’evolutie-plan’.

4. Een implementatie en integratie van de 
verschillende subsystemen volgens het 
strategisch plan met periodieke bijstel
ling aan de hand van nieuwe technologi
sche ontwikkelingen.

De grote lasrobots zoals ontwikkeld door 
ANSALDO welke worden toegepast in de 
Italiaanse en Franse Marinewerven (zie 
Schip en W erf nov. ’87), vindt men nog niet 
in Nederland.
Voor het assembleren van zware en om
vangrijke onderdelen waarmede men in de 
scheepsbouw werkt, bestaan nog geen ro
bots. De scheepsbouwbranche dient deze 
apparatuur zelf te ontwikkelen indien men 
er behoefte aan heeft.
De teksten van de voordrachten zijn bij het 
Maritiem Informatie Centrum van CMO 
te r inzage beschikbaar.
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BETONNINGSVAARTUIG 
’VLIESTROOM’

Door D. van der W erf

Algem een
Het betonningsvaartuig 'Vliestroom’ 
werd gebouwd door Damen Shipyards BV 
te Gorinchem, in opdracht van het Direc- 
toraat-Generaal Scheepvaart en Maritie
me zaken (DGSM). Op donderdag 7 januari 
1988 vond na een geslaagde proefvaart de 
overdracht plaats in de haven van Harlin- 
gen. De doop van d it geavanceerde beton
ningsvaartuig met de naam ’Vliestroom ’ 
werd verricht door mevrouw M. Goslinga- 
Veerman, echtgenote van de directeur Re- 
gio-Noord van het Directoraat-Generaal 
Scheepvaart & Maritieme Zaken.
Het vaartuig is uitgerust met de meest 
moderne plaatsbepalingsapparatuur en 
speciaal gebouwd voor het plaatsen en 
controleren van in de Waddenzee aange
brachte vaarwegmarkeringen.
De 'V liestroom ’ is het eerste schip van een 
nieuwe serie schepen. Men hoopt hiermee 
ervaringsgegevens te verkrijgen voor d it 
scheepstype bij het werken in ondiepe 
getijdewateren. De thuishaven van de 
’Vliestroom' is Harlingen.
De boeien die in de Waddenzee zijn uitge
legd worden in een computer aan boord 
geregistreerd, met deze computer w o r
den ook de koers en de positie van het 
schip bepaald.
Op d it moment heeft DGSM vijftien be- 
tonningsvaartuigen voor het werk langs de 
Nederlandse kust. In de loop van 1992 
w ord t deze vloot, waarvan de schepen

voor het merendeel ouder zijn dan 25 jaar, 
geheel vervangen door moderne schepen. 
Er zullen dan drie zeebetonningsvaartui- 
gen zijn, één ervan werd reeds begin 1987 
in gebruik genomen, en zeven binnenbe- 
tonningsvaartuigen van het type ’Vlie
stroom ’. Eén schip zal niet worden vervan
gen. De vloot w ord t dus kleiner, maar zal 
door de moderne apparatuur efficiënter en 
nauwkeuriger kunnen werken.

HOOFDAFMETINGEN  
Lengte o.a. 38,00 m, lengte l.l. 34,70 m, 
breedte (op de mal) 8,70 m, holte ( to t H 
dek) 2,75 m, diepgang 1,40/1,70 m, snel
heid bij 1,70 m diepgang 10 knopen.
Het vaartuig is gebouwd volgens de voor
schriften van Bureau Veritas voor de klasse 
+ 13/3 E, Sheltered Waters, MOT, IJsklasse 
2 .

Machine-installatie
De machinekamer is in het achterschip 
gesitueerd; in deze ruimte zijn de volgende 
werktuigen geplaatst:
Twee voortstuwingsmotoren van het fa
brikaat Deutz, type B.A. 8M 8 16 C.W. elk 
met een vermogen van 425 kW  (569 pk) bij 
1500 omw./min. Elke m otor d rijft via een 
reductiekast een vaste schroef aan, fabri
kaat LIPS. Het schroeftoerental is regel
baar doormiddel van een traploze regeling 
in de reductiekast, deze kast is een TW IN- 
DISC, type MG 530M.

Aan de voorzijde van elke voortstuwings- 
m otor is via een flexibele koppeling een 
generator verbonden met een vermogen

1. Stuurhuis
2. Stuurstand
3. Kaartentafel
4. Reddingsvlot
5. Kruipruimte
6. M.K. ventilatie
7. Werkbootkraan
8. W erkboot
9. Kraanbediening

10. Wasautomaat-wasdroger
11. Ankerlier
12. Boeienkraan
13. Kraanbediening
14. Gaskast
15. Laadruimluik
16. Kettingstoppers
17. M.K. luik
18. Vent. unit
19. Sanitaire ruimte
20. Gezagvoerder
21. Kast
22. Wasruimte
23. Kabelkoker
24. Kombuis
25. Store
26. M.K. vent. overdruk
27. Dagverblijf
28. Kaapstand
29. Trossenbergplaats
30. Kettingbak
31. Boegstraal unit
32. Boeikettingbak
33. Powerpackkraan
34. Lantaarnwerk/bergplaats
35. Laadruim-bootsmanberg/werkplaats
36. 2 pers. hut
37. Linnenkast
38. Motorkamer
39. Lessenaar
40. Hoofdschake 1 bord
41. Compressor
42. Hydrofoor
43. Boiler
44. C.V. ketel
45. Generator set
46. Hoofdm otor
47. Generator
48. Toerenregelaar
49. Reductie/omkeerkoppeling
50. Stuurmachinekamer
51. Beunkoeler
52. Vacuüm toiletinstallatie.

Algemeen Plan Betonningsvaartuig B4.
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van !7 5 k V A ( l4 0 k W )b ij 1500 omw./min. 
Voorts is een dieselgedreven havengene
ratorset met een vermogen van 52 kVA 
(42 kW ) bij 1500 omw./min. geïnstalleerd. 
Het hoofdschakelbord bevindt zich voorin 
de machinekamer.
Verder is er een werkluchtcompressor 
met een capaciteit van 60 m3 vrij aangezo
gen lucht per uur, de werkdruk is 10 bar. 
De koeling van alle motoren geschiedt 
door middel van bunkoelers, d it om te 
voorkomen dat er zand in het koelsysteem 
komt.

De volgende pompen staan inde MK opge
steld:

-  een brandstofopvoerpomp met een ca
paciteit van 1,5 m3/uur,

-  een algemene dienstpomp met 2 toe
rentallen, de capaciteit van deze pomp is 
18/35 m3/uur bij een opvoerhoogte 
90/18 m,

-  de lenspomp eveneens uitgevoerd met 
2 toerentallen, de capaciteit is 10,5/20 
m3/uur bij een opvoerhoogte van 78/18 
m,

-  een lenswaterreiniger met een capaci
te it van 0,5 m3/uur,

-  voor de drinkwatervoorziening is er een 
hydrofoor installatie van 500 I met 2 
pompen, elk met een capaciteit van 1,7 
m3/uur.

-  Voor het sanitair is een vacuüm unit 
geplaatst fabrikaat EVAC.

Elektrische installatie
De volgende elektrische systemen zijn
geïnstalleerd:
-  380 V 50Hz voor krachtstroom,

F-dek

B -  TV -------------- « T -------- 1 «5 ■ 1 ■ ' » --------------- *  B  i »  ' ' '  J S    # S '  ' " ' f l ö '  ' ’ ’ B R ’ ’ ’ ' B D '
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-  220 V 50 Hz voor verlichting en kleine 
k rac h t  ve rb ru i ke rs,

-  24 V gelijkstroom voor navigatie en 
noodverlichting.

De e lektric ite it w ord t opgewekt door 
twee generatoren van elk 175 kVA 380 V 
50 Hz, deze generatoren worden aange
dreven door de beide hoofdmotoren. De 
diesel gedreven haven generator heeft een 
vermogen van 52 kVA 380 V 50 Hz, voorts 
is er een walaansluiting van 45 kVA.
In de accommodatie is een brandalarmin- 
stallatie aangebracht, alsmede voor de ma
chine kamer.
De voortstuwingsinstallatie is voorzien 
van een alarminstallatie met indicatie in het 
stuurhuis.

Dekw erktuigen
Op het voordek is een elektrisch gedreven 
anker verhaallier geïnstalleerd voor twee 
ankers. Achter het bakdek en op het ach
terdek zijn elektrisch gedreven kaapstan
ders geplaatst, elk met een capaciteit van 4 
ton trekkracht met een inhaalsnelheid van 
10,13 en 20 meter/min. Op het bakdek is 
een elektro-hydraulisch gedreven kraan 
aangebracht voor het aan- en van boord

hijsen van boeien. De hoofdhijs is 7,5 ton bij 
14 m hijssnelheid en voorzien van een 
zeegangvolginrichting, de hulphijs is 4 ton 
bij I 1,5 m hijssnelheid. Het hijsen is variabel 
van 0 to t 20 m/min. en het vieren van 0 to t 
40 m/min. De kraan zwenkt 360° en 
w ord t aangedreven door twee 45 kW  
motoren.
Achter het stuurhuis is een jolkraan ge
plaatst met een hijsvermogen van I ton 
tussen I to t 6 meter vanaf hart kraan. Het 
vaartuig is voorzien van een elektro-hy- 
draulische stuurmachine welke gekoppeld 
is aan 2 roeren.
In het voorschip is een boegschroef ge
plaatst type je t van het merk Omnithrus- 
ter, het vermogen is 90 kW. Op het hoofd
dek is plaats voor 6 boeien met een diame
te r van 2 ,16 m, elk met een gewicht van 3,7 
ton.

A ccom m odatie
Onder het hoofddek achter het laadruim 
zijn 4 twee-persoons hutten ingericht. El
ke hut is voorzien van een to ile tru im te en 
centrale verwarming. Op het hoofddek is 
aan s.b.zijde het verblijf van de gezagvoer
der, daarnaast aan b.b.zijde de ventilator-

ruimte en een wasplaats. Aan de achter 
kant van d it dekhuis is aan s.b. het dagver 
blijf en daarnaast de kombuis.

Er is aan de volgende geluidseisen voldaan
-  stuurhuis 80 dB (A)
-  dagverblijven 80 dB (A)
-  nachtverblijven 60 dB (A)
-  werkdekken 80 dB (A)
-  motorkamer 90 dB (A)

Nautische installatie
Achter het stuurhuis is een mob boot ge
plaatst en 2 opblaasbare vlotten.
In het stuurhuis zijn de volgende navigatie- 
en communicatie-instrumenten geplaatst: 
Een magnetisch kompas, een girokompas, 
een automatische piloot, een zeeradar en 
een rivierradar. Vervolgens is er een navi
gatie echolood, een schrijvend echolood, 
een Decca plaatsbepalingssysteem, een Sy- 
ledis plaatsbepalingssysteem, een naviga- 
tiecomputer, een radiotelefonie installa
tie, een wachtontvanger, twee V.H.F. in
stallaties, een centraal antenne systeem, 
intercom/telefooninstallatie en een 
Navtex.

Nieuwe uitgaven 

H A N D B O E K
E N E R G IE M A N A G E M E N T
Sven (Stichting Voorlichting Energiebe
sparing Nederland) heeft een Handboek 
Energiemanagement op de markt ge
bracht. Het is in eerste instantie een bun
deling van de acht brochures over energie- 
management die door Sven in de laatste 
twee jaar aan d it onderwerp zijn gewijd. 
Deze brochures zijn aangevuld met het 
COB/SER-rapport.
'Energiemanagement in bedrijven’ en ver
dere van belang zijnde informatie voor het 
management en degenen die in onderne
ming of non-profitorganisaties belast zijn 
met het beheersen van het energiever
bruik (energiecoördinatoren). De inhoud 
van het handboek is afgestemd op de wat 
grotere energieverbruikers. Bij Sven ver
staat men hieronder bedrijven en instellin
gen met een jaarlijkse energierekening van 
minstens honderdduizend gulden. Het ligt 
in de bedoeling het handboek verder uit te 
breiden. De aanschaffers ervan blijven zo
doende op de hoogte van de laatste ont
wikkelingen op d it gebied.
Het Handboek Energiemanagement kan 
bij Sven te Apeldoorn (7300 AM, Postbus 
503, tel. 055-49791 I ) worden besteld. Tot 
I april a.s. geldt een introductieprijs van 
ƒ 100,-. W il men eerst verder over de 
inhoud worden geïnformeerd, dan kan de

brochure 'Principes van energiemanage- 
ment’ worden aangevraagd.

S H IP  P R O D U C T IO N
A  major new book on the principles and 
practice o f ship production, researched 
and w ritten  w ith  the support o f the Natio
nal Shipbuilding Research Program, was 
published recently by Cornell Maritime 
Press.
While the state-of-the-art group techno
logy described in 'Ship Production!’ is not 
likely to  reflect the practice in any one 
shipyard, it presents a unified, product- 
oriented system from which an understand
ing o f the total process may be obtained. 
The authors are Richard L. Storch, a pro
fessional engineer, currently an associate 
professor o f industrial engineering at the 
University o f Washington; Colin P. Ham- 
mon, an independent consultant in opera
tions, research, and economics currently 
working w ith  the Institute fo r Defense 
Analyses; and Howard M. Bunch, professor 
o f shipbuilding technology at the Universi
ty o f Michigan, on special assignment to  the 
undersecretary o f the navy.
Opening w ith  an introduction to  the topic 
and to  shipbuilding terms, the book re
views the growth and status o f the world 
shipbuilding industry, the relevant econo
mic and production management theories,

and a general presentation o f the concept 
o f group technology. This is followed by a 
description o f the application o f group 
technology to  shipbuilding, through a prod
uct-oriented w ork breakdown structure. 
Additional topics covered are basic manu
facturing and construction processes, ship
yard layout, a system fo r ship design and 
engineering to  support the shipbuilding 
system, and design fo r production and 
CAD/CAM  application. Also, this substan
tive volume includes information on plan
ning, scheduling, and production control, 
and the application o f statistical accuracy 
control techniques to  shipbuilding. The 
w ork  concludes w ith  insights into the 
potential application o f group technology 
to  ship conversion, overhaul, and repair. 
The book contains 182 photographs, 34 of 
which are in color, plus a number o f draw
ings, figures, and tables. It is available from: 
Cornell Maritime Press, P.O. Box 456. 
Centreville, Maryland 21617, U.S.A. It is 
priced at $ 052.00.
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SW88-03-01
Application o f  expert systems in well com
pletion design
Peden, J. M.; Dunn-Norman, S.
Offshore Drilling Technology (76130), 
8712/2, pg-l, nrpg-l I, drw-4, ENG 
The design of effective well completions is 
crucial to  the safe and economic produc
tion of oil and gas fields. However, comple
tion design is frequently based upon past 
experience and is complicated by the 
multiplicity o f available equipment options 
and possible completion objectives. This 
paper discusses a research programme 
being undertaken to  develop an expert 
system fo r well completion design utilizing 
engineering inputs from a consortium of 
multinational operating and service com
panies in the oil industry. The program w ill 
consider all aspects of completion design 
from initial casing through well perfor
mance optimization, completion string 
configuration and installation. 0630415

SW88-03-02
Computer aided optimum structural de
sign o f tension leg platforms 
Hughes, O.
CADM O (70490), 8609, pg-469, nrpg-27, 
g r - l , tab-1, drw-7, ENG 
The paper presents the basic features of a 
computer-aided rationally-based method 
fo r the optimum design o f large complex 
thin wall structures such as ships, semisub- 
mersibles and tension leg platforms (TLPs). 
The method is a synthesis o f finite element 
analysis, lim it state analysis, reliability- 
based strength constraints, and optimiza
tion. The measure o f merit may be any 
nonlinear function o f the design variables 
(scantlings) such as cost, weight, vertical 
centre of gravity, o r any combination of 
these. The method is demonstrated by 
optimizing a 23 ’ diameter ring and stringer 
stiffened pontoon o f a TLP. 0630200

SW88-03-03
DIMOS: a diverless installable and
maintainable o il production system

Skogen, T.
Subsea, Intern. Conf. (78428), 8712, 1/5, 
pg-l, nrpg-20, gr-2, tab-1, d rw -l I, ph-3, 
ENG
Kongsberg Subsea Systems (KSS), com
missioned by A/S Norske Shell, have been 
involved since April 1983 in the design o f a 
diverless installable and maintainable oil 
production system (DIMOS) fo r 600 m 
water depth. KSS have undertaken the 
conceptual design of the manifold centre 
and appurtenant maintenance system. Spe
cific components w ithin the manifold sys
tem were, at an early stage, defined as 
critical and have been developed further 
through to  detail design, manufacturing 
and testing. The manifold is designed on a 
’maintenance by replacement’ philosophy 
and therefore all control and valve equip
ment is housed in retrievable modules 
which connect the flowlines/pipelines w ith 
the manifold pipework. If any item of 
equipment should fail, the enclosing mod
ule will be retrieved and replaced by the 
purpose-built maintenance tool. Connec
tion and disconnection o f a module to  its 
associated pipework is achieved by re
tractable multibore connectors. 0630615, 
0630400

SW88-03-04
Offshore horizontal wells: technical and 
economic aspects 
Giannesini, j. F.
Offshore Drilling Technology (76130), 
8712,/7, pg-1, nrpg-20, gr-4, drw-1 I , ENG 
This paper describes the interest offshore 
horizontal wells present in the develop
ment o f proven reservoirs. The salient 
features presented are: advantages o f hori
zontal wells compared to  vertical and/or 
deviated wells relating to  reservoir deple
tion; horizontal drilling techniques, equip
ment deployed as well as specific engineer
ing techniques required are discussed: a 
brief view o f the actual costs of horizontal 
wells: examination of the production data 
available from existing horizontal wells. 
0630322

SW88-03-05
Optimum design o f offshore platforms 
minimizing expected to ta l cost 
Kishi, M.; Murotsu, Y.; Taguchi, K.
Naval Arch, and Ocean Eng. (03342), 8703, 
24/1986, p g - l47, n rp g -l2, gr-4, tab-4, 
d rw - l, ENG
In this study, the optimum design proce
dure is proposed for offshore platforms to 
minimize the expected total cost which is 
composed o f structural cost and expected 
maintenance cost. The expected total cost

could be interpreted as a reasonable utility 
function for the multi-objective optimiza
tion problems such as maximum safety and 
minimum cost. The design variables are the 
geometrical dimensions o f the structure 
while its configuration and the materials to 
be used are given. Partial failure due to 
formation of plastic hinges and/or fatigue 
cracks o f the critical sections during design 
life is considered. The design is performed 
for the platforms subjected to  wave loads. 
In addition, the effect of periodic inspec
tion is investigated. The failure probability 
corresponding to  the optimum solution is 
used as an index fo r specifying the allow
able failure probability in probabilistic opti
mum design problems. Numerical exam
ples fo r a jacket-type offshore platform are 
provided to  illustrate the applicability of 
the proposed method. 0630200

SW88-03-06
Design procedure fo r semisubmersible 
offshore vessels
Camisetti, C.; Gronda, M.; Bacicchi, G.; 
Scarpa, G.
Ships and Shipping in the Nineties (78326), 
8710,/14, pg-l, n rp g -l7, ENG 
Although semisubmersibles have been in 
existence fo r over tw o decades as versatile 
offshore units, it is still considered w orth 
while to  discuss their design and optimisa
tion procedure. In this paper the design 
procedure adopted in Italy is described. 
Following aspects are discussed: definition 
o f the basic conditions o f the unit; basic 
design; design verification in terms of hy
drostatic, hydrodynamic and structural 
aspects, by means of adequate computa
tional means; experimental test. A  final 
evaluation of such a procedure is presented 
and discussed. 0 120200

SW88-03-07
The role o f  heavy lift semisubmersible ves
sels in the latest and future offshore 
technology 
Rolla, E.
Ships and Shipping in the Nineties (78326), 
8710 ,/10, pg-1, nrpg-15, gr-4, tab-1, drw- 
3, ENG
This paper looks at the trends o f offshore 
construction vessels and expands on some 
o f the areas where heavy lift units have and 
w ill have an important role to  play. When 
very hostile waters have to  be encoun
tered fo r offshore works, w ith complex 
platform arrangements increasing sizes and 
consequently weights, the semi-submer
sible hull form vessels, combined with 
quick ballasting systems and dynamic 
positioning capabilities, prove to  be ideal
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fo r heavy crane lifting operations. 
01 11204; 0111212

SW88-03-08
Automatic data acquisition system in
stalled in offshore Canadian A rctic  well: 
monitoring precise temperatures by 
acoustic telemetry
Judge, A.; Taylor, A.; Duguid, A.; Allen, V.; 
Hill, M.; W oodroffe, D.; Harrington, J.; 
Bandais, D.; Uhrich, I.
Oceans (75800), 8710, I, pg-156, nrpg-5, 
g r- l,  drw-4, ENG
A  methodology has been developed to  
instrument an offshore petroleum ex
ploration well fo r long term  downhole 
temperature observations. A  demonstra
tion deployment was completed suc
cessfully in May, 1985 at a well in 244 m of 
water in the Canadian Arctic. The data 
acquisition system acquired well tempera
tures to  800 m below the sea floor at 4 hour 
intervalsfor most o f the first year following 
system deployment and well abandon
ment. Data was transmitted acoustically 
through the water to  a recording package 
left on the sea ice. The concept has applica
tion in monitoring temperatures and other 
parameters in abandoned holes and in p ro
duction wells. The recording package 
could be mounted in a buoy fo r open sea 
areas. 06201 15; 0620214

SW88-03-09
An integrated approach fo r the design o f

offshore structures using CAD-CAE tech
niques
Rodriguez, M.; C urotto , C.; Ferrante, A. J. 
CADMO(70490), 8609, pg-389, nrpg-2!, 
d rw -l 5, ENG
This paper presents a summary o f the inte
grated computational approach used by 
Petrobras S.A., the Brazilian oil company, 
fo r the design o f the structures o f its 
offshore platforms.
That approach involves the use o f several 
computational systems, which interact by 
means of the utilization o f a unique data 
base. For a fixed jacket structure that 
approach includes the application of 
GADEP, fo r the initialization o f the data 
base and the generation of data fo r the 
structural model, o f ADEP, fo r the struc
tural analysis and design checks, INPLA, fo r 
the study of the installation phases, and 
GEDEP, fo r the automatic generation of 
the fabrication drafts. The use o f that set of 
computational systems has allowed Pe
trobras to  meet ever growing technical 
requirements and to  w ork w ithin very 
rigid time constraints, in the design of 
offshore platforms to  be installed in the 
Brazilian continental shelf and abroad. 
0630200

SW 88-03-I0
Analyses o f  fatigue test data o f offshore 
tubular joints
Yoshida, K.; Fukuoka, T.; Ito, S.; Enomoto, 
K.; Ohkatsu, T.

Naval Arch, and Ocean Eng. (03342), 8703 
24/1986, pg-185, nrpg-14, g r - l2, tab-2 
drw-5, ENG
Survey o f papers treating fatigue tests o 
tubular and fundamental joints o f offshort 
structures was carried out and test dat; 
were collected. The collected data were 
arranged into tw o  sets o f data bases: the 
data base on tubular jo in t tests and the dat; 
base on fundamental jo in t tests including 
cruciform joints, butt-welded plates and sc 
on. Based on these data bases, the regres 
sion analyses were conducted in order tc 
evaluate effects o f factors on the fatigue 

> strength o f these joints. Plate thickness 
material, load ratio, random loading 
corrosive environments, grinding, TIG 
dressing etc. are included in these factors 
Correlations between the effect o f each o 
these factors on the fatigue strength o 
fundamental and tubular joints were dis
cussed. Finally, the current fatigue desigr 
curves were compared w ith  the collectec 
data and the safety o f the curves was discus 
sed. 0630216

Bij bestelling van kopieën van artikelei 
dient u het SW-nummer op te geven. He 
eerste nummer tussen haakjes in de bron 
vermelding verw ijst naar het door NIC  
CM O gehanteerde publikatie code sys 
teem. De bilbiotheek van MIC/CMO i. 
geopend van maandag t/m  vrijdag van 11.01 
to t 16.00 uur. H et adres is Blaak 16 u 
Rotterdam, tel. 010-4130960 tst. 33.

DE LAATSTE VAN EEN 
VORIGE GENERATIE

Nu de infasering van nieuwe sleepboten bij 
de Havendienst van de Koninklijke Marine 
is voltooid, werd de laatste havensleep
boot welke nog in gebruik is, de Y 8038 
'D in te l’, op I februari j.l. van de sterkte 
afgevoerd.
De havensleepboten Y 8037 ’Berkel', 
Y 8039 ’Dom m er en Y 8040 ’ IJssel’ zijn al 
eerder van de sterkte afgevoerd. De sleep
boten werden in de jaren ’56 - ’57 ge
bouwd bij de scheepswerf Bodewes te 
Millingen.
De grootste lengte is 25,09 meter en de 
diepgang 2,45 meter. De waterverplaat- 
sing is 163,4 ton.
Uitgerust met een W erkspoor dieselmo
to r  hadden de sleepboten een vermogen 
van 500 pk en een maximum snelheid van 
10,6 knopen. Z ij waren tevens uitgerust 
met een brandblus- en bergingsinstallatie 
en hadden een bemanning van 5 koppen.
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DAF ATi DIESEL 
VOOR DE SCHEEPVAART

De DAF-ATi dieselmotor voor bedrijfs
wagens en toerwagens werd door DAF 
Diesel op Europort ’87 in Amsterdam 
geïntroduceerd voor toepassing in de 
scheepvaart. ATi staat voor Advanced 
Turbo intercooling en heeft betrekking op 
de tweede generatie turbo-intercooling 
motoren van DAF. De met ATi samenhan
gende vernieuwingen resulteren in hogere 
prestaties, lange levensduur en een gunstig 
brandstofverbruik onder de zeer uiteenlo
pende bedrijfsomstandigheden, die de 
scheepvaart eigen zijn. De nieuwe DAF- 
scheepsmotor w ord t aangeduid met DK Z 
1160 MG ATi en heeft een maximum ver
mogen van 240 kW  bij 1500 omw/min. Het 
continuvermogen (vlgs. ISO 3046) is 218 
kW, geschikt voor 250 kVA generatorver- 
mogen (50 Hz) (zie fig. I).
Om de ATi technologie in de scheepvaart 
te kunnen realiseren verrichtte DAF veel 
fundamenteel onderzoek.
Voor de ontwikkeling van de nieuwe DK Z 
I 160 MG ATi verdiepte DAF zich in de 
vuldruk van de turbo en nam de gasdoor
stroming kritisch onder de loep. DAF be
keek vervolgens de inspuittechniek en 
overzag op welke punten de motoreffi- 
ciency, thermisch en mechanisch voor ver
betering vatbaar was.
D it alles leidde onder andere to t een nieu
we turbocompressor met optimalere vul
ling in de cilinders. Speciale verstuivers 
zorgen voor een exacte dosering van de 
brandstof. Een nieuw ontwikkelde nokke- 
nas met aangepaste kleptiming heeft een 
optimale spoeling van de cilinders to t re
sultaat. De DKZ I 160 MG ATi levert hoge 
prestaties bij een bijzonder gunstig brand
stofverbruik over een breed toeren- en 
belastingsgebied en is daardoor een zeer 
effectieve energiebron aan boord van 
schepen.
Ook met de strenge milieu-eisen hield 
DAF terdege rekening. De nieuwe DKZ 
I 160 MG ATi is daardoor een milieuvrien
delijke scheepsmotor geworden.

Boegschroefmotoren
DAF’s tweede AT i-m otor is de D KX 1160 
AM ATi boegschroefmotor. Deze kracht
bron heeft een continuvermogen van 260 
kW  (354 pk) bij 2200 omw/min. De D KX 
1160 AM ATi boegschroefmotor is een 
uiterst betrouwbare krachtbron welke op 
ruime schaal is voorzien van de motortech- 
nische verfijningen die inherent zijn aan het 
ATi concept. Op haar stand toonde DAF 
Diesel ook de DKT I 160 AM boegschroef
motor. Het is een 212 kW  (288 pk ISO 
3046), die het maximale vermogen levert

bij 2200 omw/min. Het boegschroefmoto- 
renprogramma van DAF Diesel w ord t ge
completeerd met de DHT 825 AM welke 
166 kW  (222 pk) levert bij 2400 omw/min.

Kustvisserij
Speciaal voor de 12 mijlszone visserij ont
wikkelde DAF, de D KX I 160 M22I. In 
deze toepassing voor z.g. Eurokotters is de 
m otor geschikt voor een continuvermo
gen van 221 kW  (300 pk) ISO 3046 bij 1800

Fig. I.

omw/min. met een zeer gunstig brandstof
verbruik. DAF speelt daarmee in op de 
wettelijke eis, die bepaalt dat visserssche
pen bestemd voor de 12 mijlszone een 
hoofdmotor van maximaal 221 kW  als 
voortstuwing mogen voeren. Met de in
troductie van de DKX 1160 M221 heeft 
DAF Diesel haar scheepsmotorenpro
gramma een belangrijke uitbreiding 
gegeven.

Fig. 2. DAF diesel D KX 1160 M Twinsetinstallaae.

DAF diesel D K Z  1160 MG-ATi.
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Fig . 3. Inbouwmaten van de D K X  1160 M Twinset.

Twin-set
Met de twin-set configuratie (zie fig. 2) 
biedt DAF Diesel een opstelling (2 m oto
ren naast elkaar) aan met enkele specifieke 
voordelen. Beide DAF’s zijn gekoppeld aan 
een speciale keerkoppeling met één uit- 
'giandjR. is. op. één, schroef.. D oor de. zeer 
compacte installatie worden ruim te- en

gewichtsbesparing bereikt (zie fig. 3). Het 
totaal gewicht van de installatie bedraagt 
3380 kg (droog). Bij de tw in-set installatie 
is het tevens mogelijk onder omstandighe
den waarbij niet het volle vermogen ver
langd wordt, bijvoorbeeld bij het ongela- 
dftn, yronmafwaarrs. varen., één van heide, 
motoren stil te zetten. Deze flexib ilite it

levert een aanzienlijke brandstofbesparing 
op. Deze krachtbron van 2 D KX 1160 M 
motoren levert 500 kW  (680 pk) continu- 
vermogen. Daarnaast beschikt DAF Diesel 
over een reeks van motoren voor scheeps
voortstuwing in vermogens van 7 1 kW  (97 
q k \ to t 250 kW  (340 pk),

WORLD’S LARGEST 
DIESEL ENGINE

The first o f five 57 000 bhp Sulzer 
12RTA84 diesel engines fo r the large APL 
containerships building in Germany is 
shown in the accompanying photograph 
when it had completed test bed trials at the 
Changwon works o f Korea Heavy Indus
tries & Construction Co Ltd (KHIC). Built 
under licence from  Sulzer Brothers Ltd, 
Switzerland, these are the w orld ’s most 
powerful diesel engines.
They are 12-cylinder diesel engines o f the 
low-speed two-stroke type w ith  cylinder 
dimensions o f 840 mm bore by 2400 mm 
piston stroke. Each engine has a maximum 
output of 57 000 bhp (41 920 kW ) at 95 
rev/min.
The engines have also made records in size. 
They are 22.990 m long w ith  a tota l height 
o f 13.575 m and each weighs 1750 tonnes. 
Five 3800 TEU CIO-class containerships 
are being completed in Germany fo r

American President Lines (APL); three at 
Howaldtswerke-Deutsche W e rft (HDW )

in Kiel and tw o  at Bremer Vulkan in Bre 
men. Intended fo r APL’s N orth  Pacifi 
trades, these are ’Panamax-plus’ ships w it 
a beam of 39.3 m and an overall length c 
275 m. Each ship w ill be powered by a singl 
Sulzer I2RTA84 engine and w ill have 
service speed of 24 knots.
These ships incorporate various features c 
the German ’Ship of the Future’ autorrc 
tion systems. In this respect, the Sulze 
engines are also being equipped w ith  th 
Sulzer SBC7.1 remote control system an 
the SIPWA system.

Sulzer I2RTA84 engine on test at th 
Changwon works o f  Korea Heavy Indu: 
tries & Construction Co Ltd (KhllC)
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REACTIES VAN LEZERS
H E T  LASSEN V A N  A L U M IN IU M  
O P K ER AM ISCHE  
O N DERLEG STRIPS;
een reactie op het commentaar van de 
heer J. Gremmen in Schip en W erf nr. 
25/26 dd. 2A december 1987.

door H. W. Claassen en J. Ph. van Dok 
van AG A Gas BV

Onze indruk bestaat dat de reactie van de 
heer Gremmen geschreven is vanuit een 
zekere zorg voor het behoud van de las- 
kwaliteit in de aluminium jachtbouw.
Het is zeker niet zo dat lassen op kerami
sche onderlegstrips gemakkelijker gaat 
dan de door de heer Gremmen beschreven 
methode. Ook bij de door ons beschreven 
methode is vakmanschap een eerste ver
eiste!
Het is zeker niet zo dat wij over een 
verouderde methode hebben gesproken 
of geschreven. Ons artikel gaat in op de 
situatie zoals die bij Scheepswerf en Machi
nefabriek Hakvoort B.V. bestond. In dat 
kader werd gesproken over een oude en 
nieuwe methode.
Met de heer Gremmen zijn w ij het eens dat 
het uitslijpen van de tegennaad bij de ’oude’ 
methode evenveel vakmanschap vereist als 
het lassen zelf. W ij geven dan ook niet voor 
niets een beschrijving van de problemen 
die met het slijpen kunnen ontstaan.
Het gebruik van keramische onderleg
strips geeft minder kans op porositeit. Het 
penetrant onderzoek kan achterwege blij
ven zodat de kans op het achterblijven van

sporen die porositeit kunnen veroorza
ken, w ord t weggenomen. (Aluminium is 
zeer gevoelig voor verontreinigingen en 
N 2+ O 2). Een en ander heeft duidelijk in
vloed op de kwaliteit van de röntgenfoto’s. 
Uiteraard bestaan er ook nadelen bij het 
lassen op keramische onderlegstrips, maar 
deze nadelen werden bij Hakvoort ruim
schoots goedgemaakt door de bespa
ringen die bereikt werden door de tijds
besparing van 25 to t 30% op de lastijd van 
de huidplaten. W e praten in d it geval over 
200-300 meter laswerk en niet over enke
le tientallen meters. De kosten van het 
gebruik van keramische onderlegstrips 
werden door de besparingen royaal ge
compenseerd.
Voor iedere w erf zal d it anders liggen; 
afhankelijk van de methodiek van werken 
op de betreffende werf.
Ook de lasnaadvoorbewerking vraagt een 
stuk vakmanschap en moet zoals beschre
ven nauwkeurig zijn. Bij werven als Hak
voort en Jongert lukt het een constante 
vooropening te handhaven van 3 a 5 mm 
met een minimum van 2 mm. Van extra 
grote krimp in het casco is dan ook niets 
gebleken.
Waar warmte w ord t ingebracht ontstaat 
verandering van het plaatmateriaal. D it is 
ook bij staal het geval en vandaar dat men na 
het lassen moet richten en strekken. Bij 
aluminium speelt d it nog veel sterker.
Op het lassen van knooppunten is ons 
artikel ruimschoots ingegaan. Het handha
ven van de juiste volgorde is erg belangrijk. 
Duidelijk is verteld dat te r hoogte van de

spanten aan de buitenkant een reparatie 
moet plaatsvinden, d it in verband met het 
stoppen en starten bij het lassen van de 
landen.
Dat het interpreteren van röntgenfoto’s 
geen gemakkelijke zaak is willen wij graag 
beamen.
Dat we bij het lassen op keramische onder
legstrips extra op onze hoede moeten zijn 
voor bindingsfoutjes willen wij graag 
weerleggen. De kans op bindingsfouten is 
vrijwel nihil door het lassen met open boog 
en het gebruik van het pulsmiglassen. Bo
vendien worden de vereiste mechanische 
waarden ruimschoots gehaald.
Bij een drietal werven is goedkeuring ver
kregen van American Bureau o f Shipping 
en Germanische Lloyd voor het toepassen 
van de door ons beschreven methode. 
Wellicht zijn wij niet geheel duidelijk ge
weest, waar w ij schreven over het hechten 
van spanten. Bij Hakvoort is sprake van 
kettinglassen, m.a.w. de lassen worden om 
en om gelegd.
De auteurs hebben allerminst de bedoeling 
gehad om het lassen op keramische onder
legstrips als alleenzaligmakend te promo
ten. Er kunnen echter interessante voor
delen mee behaald worden, mits aan een 
aantal in het artikel beschreven voorwaar
den w ord t voldaan. Wellicht kan een ge
sprek, gevolgd door instructie voor Hee
sen Shipyards nieuwe gezichtspunten ople
veren, die het ook voor hen interessant 
maken om eens een proef te nemen met 
het lassen op keramische onderlegstrips.

Discussie gesloten Red.

ZWARE LADING

De ’Mighty Servant 3’ van Wijsmuller 
bracht onlangs een record lading van 3 
booreilanden, samen 18000 ton, van de 
Golf van Suez naar de Golf van Mexico.



NIEUWSBERICHTEN

ig j  Nieuwe 
StiJSA opdrachten

Bodewes Hoogezand
Bodewes Scheepswerven b.v. heeft van 
Rederij Moerman b.v. te Rotterdam de 
opdracht ontvangen voor de bouw van een 
droge lading vrachtschip.
De hoofdafmetingen zijn: lengte l.l. ca. 85 
meter; breedte ca. 15,80 meter; met een 
draagvermogen van ca. 4000 ton.
Het schip w ord t uitgerust met diverse 
moderne laadtechnieken.

elektrische installatie door Bakker Slie- 
drecht B.V. en de afbouw bij de firma De 
Boer te Sliedrecht. D it zijn vaste leveran
ciers van de rederij en e.e.a. was bij het 
tekenen van het contract voor het schip al 
overeengekomen.

Tewaterlatingen

Johanna
Op 29 januari jl. werd bij Scheepswerf’De 
Hoop’ B.V. te Lobith het nieuwe m otor- 
vrachtschp, m.s. Johanna, te water gelaten. 
Het schip met afmetingen 85 x  9,50 X 
3,25 m is gebouwd voor rekening van 
Scheepvaartbedrijf W . D. Abrahamse te 
Krimpen a/d IJssel volgens de voorschriften 
van Scheepvaart Inspectie en Bureau Veri- 
tas. De opdracht voor de bouw kwam to t 
stand via bemiddeling van Intershipping 
Holland B.V. D oor goede contractvoor
waarden werd het schip, na het uitspreken 
van het faillissement van Scheepswerf 'De 
Hoop’, onder beheer van de curator ge
woon afgebouwd. Het personeel van 'De 
Hoop’ heeft zich daarbij volledig ingezet 
om een schip te leveren zoals men dat 
voorheen van deze w erf gewend was. 
Over de kwalite it van het schip was de 
opdrachtgever dan ook zeer tevreden. 
De w erf verzorgde de inbouw van een 
Caterpillar van 1200 pk, een boegschroef, 
type Veth Jet met een 300 pk Caterpillar, 2 
Denio aggregaten, een hefbare container- 
hut en hydraulisch stuurwerk van Van der 
Velden.
Voorts w ord t het schip voorzien van radar 
marifoon en echolood (Radio Holland), 
alsmede een bochtaanwijzer en piloot 
(Leertouwer).
De opdrachtgever heeft de afbouw te Slie
drecht ondergebracht bij de firma De 
Voer. Het tim m erw erk zal aldaar worden 
verzorgd door de firma Verveer en de

Diversen
Nederlandse inzending naar SM M ’88
Het Nederlands Centrum voor Handels
bevordering (NC H ) organiseert een col
lectieve Nederlandse inzending naar 
de SMM ’88 in Hamburg. Deze beurs op 
het gebied van scheepvaart-technologie 
w ord t van 27 september to t  en met I 
oktober gehouden in Hamburg.
De NCH organiseert de inzending in op
dracht van de Exportbevorderings- en 
Voorlichtingsdienst van het ministerie van 
Economische Zaken. De beurs w ord t het 
aangewezen medium genoemd om op de 
hoogte te blijven van innovaties en veran
deringen in de scheepvaart-, maritieme en 
offshore-technologie.
’Tegelijkertijd met de beurs zal door de 
organisatoren een begeleidend program
ma worden verzorgd met een raamwerk 
van know-how, nieuwe technieken en ont
wikkelingen, informatie en discussie dat 
to t het beste behoort wat er op d it mo
ment te vinden is’, aldus de NCH. De 
Hamburgse beurs voor havenbedrijven, 
Portex, w ord t d it jaar voor het eerst in de 
SMM geïntegreerd.

Transport 30-1-’88

Klacht van EZ leidt to t  
veroordeling Franse w e rf
De Nederlandse overheid heeft in de afge
lopen maanden bij de Europese Commissie 
in Brussel tien klachten gedeponeerd over 
vermeende oneerlijke scheepsbouwsubsi- 
dies. De klachten waren gericht tegen De
nemarken, Duitsland en Frankrijk. De 
meeste gevallen hebben zich echter zelf 
opgelost: de orders gingen niet door of 
naar een w erf buiten de EG. Doch in twee 
nog actuele gevallen moet de Commissie 
nog uitspraak doen. Het verbod op de door 
Parijs versterkte subsidie op de veerboot- 
order voor Britanny Ferries is de eerste 
uitspraak, aldus een woordvoerder van 
Economische Zaken.

Volgens de EZ-woordvoerder zal het ver
bod van de Europese Commissie op subsi
dies van het niveau, dat Parijs heeft ver
strekt op de order voor een veerboot 
voor Britanny Ferries, geen consequenties 
hebben voor de Nederlandse kansen op de 
HAL-order. Deze order van ruim één mil
jard gulden voor de bouw van twee cruise
schepen zal volgens de EZ-woordvoerder 
namelijk vooral worden uitgevochten in 
concurrentie met werven in de Bondsre
publiek Duitsland, Finland en Zuid-Korea. 
Offertes uit Frankrijk spelen volgens hem 
geen rol meer.

W el zei de woordvoerder van het ministe
rie te verwachten dat door de gevoelige 
terechtwijzing, die Parijs u it Brussel heeft 
gekregen, de kans is toegenomen dat de 
Franse regering zich bij toekomstige 
nieuwbouwprojecten s trik t aan de EG- 
regels zal houden. Daarmee valt een stuk 
oneerlijke concurrentie binnen de EG 
weg, hetgeen de Nederlandse scheeps
bouw volgens hem in een betere positie 
brengt. Er is immers bij offertes sprake var 
een eerlijke strijd. 'Maar daarvan profite
ren niet alleen onze werven, maar nog zo'r 
tien EG-ianden’, aldus Economische 
Zaken.
De directies van de Franse scheepswer 
Chantiers de l’Atlantique en de kanaal- 
veerdienstmaatschappij Britanny Ferries 
hebben intussen onverschillig gereageerc 
op de veroordeling door Brussel van de aar 
de w erf gegeven subsidie voor een veer
schip. Zowel de w erf in St. Nazaire als d« 
ferry-rederij in het Bretonse Roscoff ver 
klaarden tegenover Nieuwsblad Trans
port rustig te zullen afwachten hoe her 
Franse ministerie van Industrie op de be 
slissing van de Europese Commissie za 
reageren. Beide bedrijven ontkenden da 
hierdoor de bouwvoorbereidingen zuller 
worden gestaakt. De Europese Commissif 
heeft de Franse overheid gelast het subsi 
dieniveau op een 36.500 bruto ton meten< 
kanaalveerschip van 435 miljoen Frans« 
francs te verlagen naar de 22,8 procent 
Dat is het subsidiepercentage in de offerte 
dat door scheepswerf Van der Giessen-di 
Noord aan Britanny Ferries is uitgebracht 
te rw ijl de subsidie in de prijs waarvoor d< 
Franse w erf uiteindetijk de order kreej 
tegen de 40 procent loopt, aldus de Euro 
pese Commissie. Op grond van de zogehe 
ten Zesde Richtlijn (voor scheepsbouw 
steun in de EG) kan Brussel het laagst« 
steunpercentage van alle uit de EG uitge 
brachte offertes voor de onderhavige or 
der opleggen als subsidie-plafond. Hoewe 
dus op een nieuwbouworder aan werf- ei 
rederijsubsidie tesamen maximaal 28 pro 
cent mag worden gegeven, gaat deze gren 
omlaag indien een andere w erf in de E( 
met een lager subsidiepercentage de op 
dracht w il accepteren voor hetzelfde be 
drag (of minder).

Transport 23-1-'8
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EG kom t m et voorstel 
structurele sanering
Voorzitter Deiors van de Europese Com
missie heeft in het Europese Parlement het 
werkprogramma van het 'dagelijks be
stuur’ van de EG voor 1988 bekendge
maakt.
Voor wat het vervoer over de Europese 
binnenwateren aangaat, zei Delors dat de 
Europese Commissie ook voor deze tak 
van vervoer d it jaar zal ijveren voor aan
vaarding van voorstellen die het vrij ver
richten van vervoerdiensten ten goede 
komen.
Delors kondigde een voorstel van de Euro
pese Commissie aan betreffende de struc
turele sanering van de binnenscheepvaart. 
Een woordvoerder van de Europese Com
missie verklaarde naar aanleiding van die 
uitlatingen dat een gezonde en competitie
ve Europese binnenvaartvloot pas kans van 
slagen maakt als de capaciteit in overeen
stemming w ord t gebracht met het te ver
wachten vrachtaanbod. De Commissie zal 
dan ook voorstellen doen to t het uit de 
vaart nemen van binnenvaarttonnage: Ge
zien de schaarse financiële middelen van de 
EG moet de Europese binnenvaart echter 
geen wonderen verwachten uit Brussel. 
Op het gebied van het zeevervoer kondig
de Delors nog aan dat de maatregelen die al 
werden genomen te r verbetering van de 
toestand van de EG-vloten in de wereld 
worden voortgezet. Hij kondigde een 
voorstel aan te r versterking van de positie 
van de rederijen in de EG en een voorstel 
voor invoering van een Europese (EG) vlag 
op zee.

Schuttevaer 30-1-’88

Stichting Lager- en M iddelbaar 
Nautisch Technisch Onderwijs  
Zuid-Holland
Met ingang van I januari 1988 oefent de 
onlangs opgerichte Stichting Lager- en 
Middelbaar Nautisch Technisch Onderwijs 
Zuid-Holland het bevoegd gezag uit over 
een vijftal instellingen voor lager- en mid
delbaar zeevaartonderwijs in Zuid-Hol
land.
De nieuw opgerichte stichting verzorgt 
alle soorten lager- en middelbaar onder
wijs voor de handelsvaart, zeesleep- en 
bevoorradingsvaart e.d. zowel voor stuur
lieden en scheepswerktuigkundigen als 
ook voor de geïntegreerde functies van 
middelbaar maritiem officier, scheepsge
zel en scheepstechnicus. Ook is er een 
studierichting algemene operationele 
technieken. Daarnaast worden cursussen 
gegeven op het gebied van radarnavigatie, 
radio-communicatie en veiligheid. Men 
krijgt binnenkort de beschikking over 
uiterst moderne simulatie-apparatuur ten 
behoeve van deze praktische opleiding.

De betreffende vijf instellingen zijn:
— de beide middelbare scholen voor resp.

stuurlieden en scheepswerktuigkundi
gen in Rotterdam;

-  de middelbare scholen voor scheeps
werktuigkundigen in resp. Brielle en 
Scheveningen;

-  de lagere zeevaartschool voor scheeps
gezellen aan boord van het opleidings
schip ’Nederlander’ in Rotterdam.

Het dagelijks bestuur van de Stichting La
ger- en Middelbaar Nautisch Technisch 
Onderwijs Zuid-Holland bestaat uit: B. F. 
Mees, voorzitter: Ir J. D. Ruys, secretaris en 
Mr H. B. Haverkorn van Rijsewijk, penning
meester.
De middelbare opleidingen in Rotterdam 
zijn gevestigd in het Maritiem Technisch 
Instituut 'Anthony van Hoboken’, de voor
malige Hogere School voor Scheepswerk
tuigkundigen aan de Willem Buytewech- 
straat 45 in Rotterdam tel. 010-4764000.

Tentoonstelling  
V a art in vervoer’
Vanaf 23 januari 1988 to t en met 15 mei 
1988 is er op de eerste verdieping van het 
Maritiem Museum 'Prins Hendrik' aan de 
Leuvehaven te Rotterdam de tentoonstel
ling ’Vaart in vervoer, de geschiedenis van 
Nedlloyd’ te bezichtigen.
De tentoonstelling behandelt de grootste 
fusie in de Nederlandse scheepvaartwe- 
reld die in 1970 tussen vier belangrijke 
rederijen to t stand kwam. In d it jaar sloten 
de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland’, 
de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, de 
Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen 
en de Verenigde Nederlandsche Scheep
vaart Maatschappij zich aan om verder te 
gaan als één bedrijf: de Koninklijke Ned
lloyd Groep. Tien jaar later werd ook de 
Koninklijke Nederlandsche Scheepvaart 
Maatschappij in het concern opgenomen. 
De tentoonstelling bestaat u it drie delen. 
In het eerste gedeelte presenteert elke 
rederij zich zelf en haar rijke verleden op 
een moment als het ware vlak voor de 
fusie. Met schilderijen, prenten, fo to ’s, 
voorwerpen en scheepsmodellen w ordt 
een beeld opgeroepen van hoogtepunten 
uit de geschiedenis van de vijf afzonderlijke 
rederijen, waarbij de glorietijd van de Ne
derlandse passagiersvaart herleeft met be
roemde scheepsmodellen als de ’Johan van 
Oldenbarnevelt’, de ’W illem  Ruys’ en de 
’Oranje'. Het tweede gedeelte bevat het 
verhaal van de fusie. Naast de voorberei
dingen, uitwerking en gevolgen van de 
fusie w ord t een beeld gegeven van de 
organisatie-structuur van Nedlloyd en van 
de vele bedrijven die er deel van uitmaken. 
Het laatste gedeelte laat onder de vier 
noemers 'Te Land', ’Ter Zee’, ’In de Lucht' 
en ’Met Energie’ de activiteiten zien waar 
de huidige Nedlloyd zich mee bezighoudt. 
De zeescheepvaart vorm t nog wel een 
belangrijk onderdeel van het concern maar 
Nedlloyd is nu veel meer dan alleen een 
rederij. Naast scheepsmodellen zullen hier

ook modellen van vliegtuigen en boor
eilanden te zien zijn.

Vereniging voor M aritiem  
Onderwijs
Met ingang van I januari 1988 is de naam 
van de Vereniging van Instellingen voor 
Nautisch Onderwijs (VINO) gewijzigd in 
Vereniging voor Maritiem Onderwijs, af
gekort V.M.O., en heeft ook een algehele 
herziening van de statuten plaats
gevonden.
De naams- en statutenwijziging zijn inge
geven door de structurele veranderingen 
die binnen het hoger beroepsonderwijs 
zijn opgetreden waarbij de hogere zee
vaartscholen zijn geïntegreerd in multi
disciplinaire hbo-instellingen met een 
eigen organisatievorm. Aan de traditionele 
taakstelling van VINO, als vereniging van 
besturen van zeevaartscholen, was daar
mede onder de statuten zoals deze to t 
voor ko rt golden, de grond grotendeels 
ontvallen.
Het belang van de bijzondere positie van 
het hoger zeevaartkundig onderwijs, de 
noodzaak van het behoud van een eigen 
identiteit en de verwevenheid met de Ne
derlandse scheepvaart hebben evenwel 
dermate zwaar gewogen bij bestuur en 
ledenvergadering van V IN O  dat besloten 
is to t voortzetting van de vereniging, zij 
het onder een andere naam en met aan de 
nieuwe verhoudingen aangepaste doel
stellingen.
Een overweging is mede geweest dat de 
belangenbehartiging van het middelbaar 
nautisch onderwijs, dat mede to t het aan
dachtsgebied van V INO  behoorde, niet 
zou moeten worden beëindigd.
Krachtens haar nieuwe statuten heeft 
V.M.O. ten doel het bevorderen van de 
aandacht, in algemene zin, voor het mari- 
tiem-technisch operationeel onderwijs, 
gericht op de opleiding en beroepsuitoefe
ning, zomede het bevorderen van de aan
dacht voor de instandhouding van de Ne
derlandse scheepvaart en de daarmede in 
verband staande o f verwante bedrijfs
takken.
Voor het hoger- en middelbaar beroeps
onderwijs als hiervoren bedoeld, worden 
afzonderlijke secties ingesteld.
Het lidmaatschap van de vereniging staat 
open voor zowel natuurlijke als rechtsper
sonen.
Voorzitte r is mr. J. de Rooij en dhr. P. van 
Leunen is secretaris/penningmeester. Het 
adres is: Secretariaat VMO. postbus 80. 
8880 AB West-Terschelling. 
tel. 05620-2155.

Hoek Loos en H obart nemen 
afscheid
Met wederzijds goedvinden werd per 
I maart 1988 het samenwerkingsverband 
beëindigd tussen Hobart Brothers Com- 
pany, te Troy, V.S. en Hoek Loos te 
Schiedam.
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Hoek Loos dat op I september 1973 de 
exclusieve rechten verw ierf voor de ver
koop van iasapparatuur van het gerenom
meerde Amerikaanse merk Hobart, heeft 
hiertoe zelf het initiatief genomen. 
Aanleiding was de beslissing van Hobart 
alle marketing- en verkoopactiviteiten 
voor W est Europa over te dragen aan 
Schweiss Industrie Oerlikon te Zürich, 
Zwitserland.
Hoek Loos, introduceert een geheel 
nieuw pakket elektrische Iasapparatuur en 
gaat haar eigen naam als merknaam voeren. 
Het leveringsprogramma is globaal over
eenkomstig het voorheen gevoerde assor
timent en enkele modellen zijn zelfs tech
nisch ongewijzigd gehandhaafd. Ten aan
zien van de service en garantieverplichtin- 
gen voor de reeds geleverde Hobart-appa- 
ratuur, zal deze stap geen nadelige gevol
gen hebben. Alle gemaakte afspraken zul
len volledig worden nagekomen.

Modernisering Noorse m arine
De Noorse marine zal in het tijdvak to t het 
jaar 2000 25 nieuwe marinevaartuigen 
bouwen. De rekening hiervoor en voor 5 
vaartuigen die later komen zal bijna 4,5 
miljard gulden bedragen. Nieuwe bouw
materialen en nieuwe bouwmethodes zul
len in d it verband gebruikt worden. O.a. 
zullen 10 mijnenvegers worden gebouwd 
als hóvercraftcatamaran. O ok zal hover
craft gebruikt worden bij de bouw van 
jagers en escortevaartuigen.
Onderzoek, ontwikkeling en bouw van de 
nieuwe vaartuigen en aanpassing van de 
geavanceerde uitrusting is een grote uitda
ging zowel voor de marine als voor de 
scheepsbouwindustrie. D it zegt schout bij 
nacht Rolf E. Pedersen, die hieraan toe
voegt dat deze werkzaamheden geschie
den in nauwe samenwerking met het re
searchinstituut van de strijdkrachten en de 
classificatie maatschappij Det norske Veri- 
tas. Ook Noorse werven en rederijen dra
gen bij met hun expertise. De plastic rom 
pen zullen worden gebouwd volgens een 
methode die hen sterker maakt dan de 
traditionele stalen rompen en ook beter 
bestand tegen schokken van mijnenexplo
sies.
De Noorse marine heeft g root vertrou
wen in deze nieuwe vaartuigen. Grote 
snelheid en een gunstige diepgang maken 
het mogelijk de voordelen van de scheren- 
kust ten volle te benutten, aldus de schout 
bij nacht, die van mening is dat de schepen 
op maat gemaakt worden voor gebruik 
langs de Noorse kust.

De Noorse marine zal ook grote investe
ringen moeten verrichten in verband met 
de vernieuwing van onderzeeboten. Ruim 
1,5 miljard gulden zal gebruikt worden 
voor verbouwing, nieuwbouw en installa
ties aan land. Men verwacht dat deze w erk
zaamheden in 1992 afgesloten zullen zijn en 
Noorwegen zal dan één van de meest

moderne kustonderzeebootvloten te r 
wereld bezitten.

(norinform)

Recordhoge investeringen 
in Noorse scheepvaart
1987 werd een recordjaar wat betreft 
investeringen in de Noorse scheepvaart, 
Bijelkaar werd er tussen de 2,6 en 2,8 
miljard gulden geïnvesteerd in de aankoop 
van oude schepen en in de bestelling van 
nieuwe. Volgens een overzicht gemaakt 
door het dagblad Bergens Tidende betaal
den de Noorse reders bijna anderhalf m il
jard gulden voor 50 oude schepen van 
bijelkaar 5 miljoen ton dw. Het waren 
tankers, bulkcarriers voor droge lading en 
schepen voor gecombineerde lading als 
erts, olie en droge lading. Het grootste 
gedeelte vaart onder Noorse vlag o f zal 
nog geregistreerd worden in het Noorse 
Internationale Scheepsregister (NIS). 
Noorse rederijen hebben al in geen jaren 
zoveel nieuwe schepen besteld als nu het 
geval is. Meer dan 20 nieuwe schepen voor 
een totale waarde van meer dan I miljard 
gulden worden nu gebouwd voor Noorse 
rekening. Bovendien hebben Noorse re
derijen optie-afspraken gemaakt en voor
lopige contracten gesloten voor bijna I 
miljard gulden. Meer dan de helft van de 
investeringen in nieuwbouw betreft crui- 
se-schepen. Buitenlandse investeringen in 
Noorse contracten zijn hierbij inbegrepen. 
Per I januari waren 119 schepen in het NIS 
geregistreerd. Hierbij komen nog 50-60 
schepen die zich in één o f ander stadium van 
registratie bevinden. Meer dan de helft van 
de schepen is overgeheveld van het gewo
ne Noorse register, in totaal behelst deze 
groep en Noorse onder vreemde vlag va
rende schepen driekwart van alle schepen 
die geregistreerd zijn in het NIS. Het NIS 
werd in juli 1987 opgericht. Pas tegen het 
einde van het jaar kwamen aanvragen voor 
registratie van buitenlandse schepen, 
(norinform)

A anzienlijke groei van 
T E C H N I-S H O W  en V A T
De technische vakbeurzen TECHNI- 
SHOW  '88 en de Vakbeurs Algemene 
Toelevering VAT '88, die van 14 to t  en met 
19 maart aanstaande voor de elfde keer 
worden gehouden, zijn opnieuw aanzien
lijk gegroeid.
De TECHNI-SHOW  '88 is ten opzichte 
van 1986 met bijna tw intig  procent in op
pervlakte toegenomen: van 28.300 naar
34.000 vierkante meter netto. Het aantal 
directe deelnemers is verhoogd met twaalf 
procent to t 420. Deze toeneming betreft 
vooral bedrijven werkzaam op het gebied 
van industrële robots en manipulatoren, 
las- en snijapparatuur en metaalbewer- 
kingsmachines en -gereedschappen. De 
exposanten vertegenwoordigen niet min
der dan 2.700 binnenlandse en buitenland
se huizen.

De VAT '88 is een vakbeurs waar produk- 
ten, componenten en diensten zijn ten
toongesteld, die naar specificatie en/of in 
opdracht worden vervaardigd of uitge
voerd. Deze beurs ondergaat in 1988 ten 
opzichte van 1986 zelfs een explosieve 
groei. Het bezette oppervlak is met meer 
dan 56 procent toegenomen to t ruim 
I 3.000 vierkante meter netto. Deze inter
nationale vakbeurs te lt meer dan 380 Ne
derlandse, Duitse, Franse, Belgische, Itali
aanse, Engelse en Poolse exposanten. In 
1986 waren d it er 254. Voor wat betreft 
het deelnemersaantal begint deze beurs 
langzamerhand de TECHNI-SHOW  te be
naderen. VAT '88 geeft een uitstekend 
beeld van het aanbod van de Westeurope- 
se toeleveringsindustrie.
De kunststoffenindustrie is d it keer sterk 
vertegenwoordigd op deze combinatie- 
vakbeurs. In nauwe samenwerking met de 
Nederlandse Federatie voor Kunststoffen 
(N.F.K.) is in de Margriethal een kunststof
fensector gesitueerd. De bezoekers kun
nen zich hier ruimschoots oriënteren op 
het gebied van grondstoffen, kunststofma- 
chines, produkten en diensten. De kunst
stoffensector neemt ruim 3.300 vierkante 
meter in beslag. Er zijn circa 100 deelne
mers.
In het centrum van het beurscomplex, in de 
Margriethal I, is een Kennisplein. Vieren
dertig organisaties en instellingen van zeer 
uiteenlopende disciplines bieden daar 
diensten aan en verschaffen informatie 
over onder andere cursussen, kwaliteits
zorg, certificering, nieuwe grondstoffen, 
nieuwe materialen en technologieën. Het 
Kennisplein is ruim 1.200 vierkante meter 
groot.

W erven blijven som ber ondanks 
groei orders
De verbetering in de orderontvangsten 
van de scheepsbouw die aan het eind van 
vorig jaar werd gesignaleerd, heeft zich in 
hoge mate voorgedaan in december. De 
werven in ons land waren niettemin nog 
vrijwel even somber over hun orderont
vangsten als eind 1986 en zelfs somberder 
over hun orderposities.
D it kan worden opgemaakt u it een over
zicht van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. U it de cijfers b lijk t dat in de 
laatste maand onverwacht veel orders uit 
binnen- en buitenland werden ontvangen, 
in voorgaande maanden viel de orderont- 
vangst telkens tegen. In december echter 
zag 15% van de werven extra orders uit 
eigen land binnenkomen en zelfs ruim 40% 
extra orders u it het buitenland. De order- 
positie bleef op 96 staan met 1984 ( 100) als 
uitgangspunt en 102 als vergelijkbaar cijfer 
aan het eind van 1986. De meeste werven 
bleven hun orderontvangsten als onbevre
digend beoordelen, te rw ijl tweederde on
gunstig oordeelde over de orderpositie.

Transport 11-2-'88
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A NEDERLANDSE VERENIGING 
%  VAN TECHNICI OP 
SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorlopig Program m a van 
lezingen en evenem enten in het 
seizoen 1987/1988

O ntw erp  en Beheer van energie 
opwekking- en distributie  
installaties
door Ing. J. van Vliet van Croon
Electrotechniek
Do. 17 mrt. 1988 Vlissingen

Mensen, Dolfijnen en 
Scheepsvormen**
door Dr. Ir. P. van Oossanen van 
MARIN.
Wo. 2 mrt. 1988 Aula T.U. Delft 
Di. 15 m rt 1988 Groningen 
Wo. 20 apr. 1988 Amsterdam

DE S O C IË T E IT  IN  1987
Het verheugt de Clubcommissie te kunnen 
melden dat de belangstelling voor het be
zoek aan de Sociëteit gedurende het gehe
le jaar 1987 bevredigend is geweest. 
Voor eventuele geïnteresseerden laat zij 
de activiteiten nog eens de revue passeren.

Biljarten
Er is een biljart-competitie voor zowel het 
’libre’ voor eenvoudige beoefenaars als
mede het ’3 banden’ voor meer gevorder
de spelers. Tevens w ord t enthousiast het 
overbekende ’kurken’ om een rondje op 
een der tafels gespeeld.
Er is dus voor zowel de serieuze als voor de 
recreatiespeler voldoende gelegenheid 
om zich te ontspannen.

Kaarten
Het klaverjassen is het meest voorkomen
de spel, dat regelmatig door diverse be
zoekers w ord t beoefend. De clubcommis
sie moedigt degenen aan die het bridgen 
goed onder de knie hebben om to t een 
regelmatige bridgetafel te komen. Er zijn 
altijd liefhebbers maar te weinig om een 
vaste kern te vormen.

Synthethische sm eerm iddelen
door A. Aukema en H. Meinster van
Mobil Oil BV Rotterdam
Wo. 16 mrt. 1988 Amsterdam

Full scale trials on a ’King Class’ 
fast Patrol B oat* * *
door C. Thew, Gen. Man. Chung Wah 
Shipbuilding & Engineering Co. Hong 
Kong
Do. 17 mrt. 1988 Rotterdam

JAARDINER
Za. 16 april ’88

Eernewoude (Fr.).

N.B.:
D it programma zal in de komende maan
den worden aangevuld en eventueel gewij
zigd.

Darts
Er staan de leden 2 dart-boards te r be
schikking. Er w ord t to t nu toe weinig ge
bruik van gemaakt maar de clubcommissie 
zal bij voldoende belangstelling gaarne een 
Dartavond organiseren.

Praattafel
De vereniging biedt al ruimschoots gele
genheid to t ’bijpraten’ tijdens de borrel en 
maaltijden voorafgaande aan de vaste bij
eenkomsten. In de 'soos' is deze mogelijk
heid toch iets ruimer aanwezig om in een 
gemakkelijke stoel in een ontspannen sfeer 
met clubvrienden te praten over allerhand 
van zaken.
Door de verhuizing naar een andere zaal 
met gezelliger meubilair w ord t er als het 
ware uitgenodigd to t het ophalen van her
inneringen. N iet zelden luisteren jongeren 
daarbij afwisselend geamuseerd o f ver
baasd naar de verhalen over stoom en 
ketels, die soms erg sappig worden voor
gedragen.

Opkomst
Elke dinsdagavond komen er een vijfen- 
tw intigtal leden. Hieronder zijn tal van

1. De lezingen in Groningen worden ge
houden in Café-Restaurant Boschhuis’ 
Hereweg 95 te Groningen, aanvang
20.00 uur.

2. De lezingen te Amsterdam worden ge
houden in het Instituut voor Hoger 
Technisch en Nautisch Onderwijs, 
Schipluidenlaan 20, Amsterdam, aan
vang 19.00 uur. Vooraf gezamenlijk 
aperitief en broodmaaltijd om 17.30 
uur.

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

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

* 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 Kvl en het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap ’William 
Froude’.

vaste wekelijkse bezoekers. Sommigen die 
door het werk meer gebonden zijn komen 
eens per veertien dagen.

Met voldoening stelt de commissie vast dat 
de plaatsen van hen die ons ontvallen zijn, 
weer worden ingenomen door andere 
verenigingsleden, die ook weer to t de vas
te kern zijn gaan behoren.
W ij hopen dat uw belangstelling ook ge
wekt is en verwachten u gaarne op onze 
clubavond.

Behuizing
De sociëteit bevindt zich nog steeds to t 
ieders tevredenheid in het biijartcentrum 
’G root Weena’ aan de Kipstraat te Rotter
dam. W ij hebben de beschikking over een 
kleine zaal met 2 biljarts. Voor hen die na 
het w erk rechtstreeks naar de sociëteit 
wensen te gaan, bestaat de gelegenheid om 
met elkaar gezellig een hapje te eten. De 
keuken is uitstekend en de prijzen zeer 
redelijk.

Evenementen
De commissie had ook d it jaar een Sinter
klaasavond georganiseerd. Daarnaast was
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er het vanouds bekende en zoals altijd het
druk bezochte kerstwild-biljarten.

Doelstellingen voor 1988
-  Handhaving van de bestaande activitei

ten en evemenenten dus:

Elke dinsdagavond vanaf 17.00 uur
Soosavond
-  Bij voldoende belangstelling uitbreiding 

to t een bridge en dartcompetitie
-  Eveneens bij voldoende animo een 

avond met dames
-  Uitbreiding van het aantal vaste bezoe

kers en vergroting van het totale bezoe- 
kerstal aan de Sociëteit.

De Clubcommissie

O .N .S . ’88 Conference
The Offshore Northern Seas (ONS) Con
ference together w ith  the O.N.S. '88 Ex
hibition will be held from 23-26 August 
1988 in Stavanger. The Conference sub
jects are:
-  The role o f natural gas in the w orld ’s 

future energy balance.
-  Deep water Technology -  status and 

aspects.
-  Gas utilisation -  power generation, gas 

conversion.
-  Cost effectiveness and Consciousness in 

Exploration, Development and Produc
tion.

-  O il pricing in long and short term 
perspectives.

More information from: ONS ’88, P.O. 
Box 410, N-4001 Stavanger, Norway.

W E M T  ’88 Symposium
The N AV '88 -  WEMT ’88 Symposium 
organised by ATENA-CETENA and Fin- 
cantieri in conjunction w ith  WEMT, the 
W est European Conference on Marine 
Technology, w ill be held in Trieste, Italy 
from 12-14 O ctober 1988.
The Symposium theme is:

’Advances in ship operations’

Papers w ill be presented on the following 
subjects:
-  Economic considerations o f ship opera

tion.
-  Mission oriented design o f ship and 

machinery.
-  Reliability o f structures and machinery.
-  Quality assurance.
-  Manufacturing considerations.
-  Condition monitoring.
-  Automation developments.
-  Manning considerations.

More information from: CETENA S.p.A., 
NAV ’88-WEMT '88 Symposium secretar
iat, Via al Molo Giano (Calata Grazie), 
16126 Genova, Italy.

Ro-Ro ’88 Conference
The Ro-Ro ’88 Conference and Exhibition 
w ill be held from 7-9 June 1988 in Gothen
burg, Sweden.
The central theme which w ill run through 
all the Conference Sessions is the future of 
the business. Leading spokesmen from the 
various sectors o f through transport -  
shipping/ports/hauliers/regulators -  have 
been invited to  present the ir thoughts in 
nine sessions. The final assembly of speak
ers is currently being confirmed and will be 
announced in a future mailing from the 
Secretariat.
O ur hosts fo r the social events are the C ity 
o f Gothenburg and its Port. The Gala Even
ing fo r delegates will be a traditional 
Scandinavian Dinner onboard one o f Ste- 
na’s luxury new generation ferries as it 
cruises through the beautiful coastal 
Archipelago.
An important feature o f the RoRo event is 
its Exhibition which gives delegates and 
exhibitors even more opportunities to  
meet face-to-face and to  explore business 
ventures.
More information from: RoRo Secretariat, 
2 Station Road, Rickmansworth, Herts 
W D 3 IQP England. Tel. 0923 776363.

C O S T  301
Op donderdag 21 april 1988 w ord t in de 
aula van de Kweekschool voor de Zee
vaart, Prins Hendrikkade 189 te Amster
dam, het COST 301 symposium gehouden. 
In 1982 werd door de Flaad van Europese 
Gemeenschappen besloten to t een onder
zoeksproject op het gebied van te land 
gestationeerde hulpsystemen voor de zee
scheepvaart (actie COST-301), een Euro
pese benadering voor een veilige en vlotte 
afwikkeling van het scheepvaartverkeer in 
de Europese wateren.
De uitdrukking te land gestationeerde 
hulpsystemen werd al spoedig beter gefor
muleerd in Vessel Traffic Services (VTS). 
Het project werd medio 1987 afgesloten 
met een eindrapportage welke is aangebo
den aan de lid-staten en het Europese Par
lement.
Aan dit onderzoeksproject COST-301 is in 
1986 al een eerder symposium gewijd. In 
d it symposium werd een beeld gegeven 
van de stand van zaken van het nog lopende 
onderzoek. H et symposium nu, beoogt 
een beeld te geven van de belangrijkste 
resultaten van het inmiddels afgeronde 
COST-301 project.
Hierbij zal met name aandacht besteed 
worden aan het gebruik van resultaten uit 
het onderzoek en de invloed die deze 
kunnen hebben op het toekomstige beleid 
inzake scheepvaartverkeersbegeleiding. 
Het symposium w o rd t georganiseerd

door het Nederlands Instituut voor Nav 
gatie (N IN ) en het Directoraat-Genera 
Scheepvaart en Maritieme 21aken (DGSh 
in samenwerking met de afdeling voc 
Verkeerskunde en Vervoerstechniek va 
het Koninklijke Instituut voor Ingenieu 
(Klvl). Daarnaast w o rd t medewerkir 
verleend door de Europese Beweging Ni 
derland (EBN).
Nadere informatie: DGSM/regio IJmon 
ir, P. M. Stuurman, Postbus 121, 1970 A 
IJmuiden, tel. 02550-19027.

Diversen

Hoop In ternational Lobith BV
Scheepswerf 'De Hoop' B.V. werd op I 
november 1987 failliet verklaard. De oor 
zaak van d it faillissement had niet te make 
met de kwaliteit van de gebouwde sche 
pen, doch werd veroorzaakt door het uil 
blijven van betalingen op enkele lopend 
vorderingen wegens insolvabiliteit van d 
betreffende debiteuren. Het betrof hier d 
opdrachtgevers van het Duikmoederschi 
'Energy Supporter’ (de laatste uit een seri 
van 5 schepen) en het halfafzinkbare boor 
eiland 'Amethyst'.
De w erf werd gekocht door de Serec 
Investeringsmaatschappij B.V., een ondei 
neming met 50% Nederlands en 50° 
Amerikaans kapitaal.
De nieuwe eigenaren zetten de w erf vooi 
onder de naam 'Hoop International Lobit 
B.V.’.
Met ingang van 8 februari zijn de w erl 
zaamheden van Hoop International Lobit 
B.V. officieel van start gegaan. De gehel 
groep vaklieden, die na het faiflissemer 
aan m.s. ’Johanna’ doorgewerkt heeft, tra 
toen in dienst van de nieuwe B.V. Daarme 
zijn de mogelijkheden voor continuerin 
van de scheepsnieuwbouw voor de to t 
komst veilig gesteld.
Hoop International Lobith B.V. zal zie 
naast de scheepsnieuwbouw ook bezi 
houden met scheepsreparaties en omboi 
wen. De eerste opdrachten zijn reeds gt 
plaatst. Het betreft een omvangrijke orr 
bouw aan het passagiersschip 'Berlin' va 
de Köln-Düsseldorfer en een grote rep; 
ratie aan het m.s. 'Geinland' van Vonk 
Handels- en Transportmaatschappij. 
Naast scheepsnieuwbouw, reparaties e 
renovaties zal de Hoop Int. haar werktei 
rein verder uitbreiden naar landinstallatie 
Engineering en tekenwerk voor derde 
behoren ook to t de mogelijkheden va 
Hoop International.
Alle afdelingen van Scheepswerf 'D 
Hoop’ B.V. zullen door de nieuwe B.' 
voortgezet worden, zodat toekomstig 
werkzaamheden op elk gebied door h< 
eigen personeel kunnen worden voor 
gezet.
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