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TIJDSCHRIFT VOOR

MARITIEMEEN OFFSHORETECHNIEK

SCHIP EN WERF
SCHEEPSBOUWCRISIS
WERELDWIJD
Tussen vertegenwoordigers van de Euro
pese Commissie (EC) en het Japanse minis
terie van transport is in april een overeen
komst to t stand gekomen om gezamenlijk
een comité in het leven te roepen dat
toezicht zal moeten houden op de nieuwbouwprijzen van schepen. De Antwerpse
krant ’De Lloyd’ (dagblad voor transporteconomie) voorzag dit bericht van het
volgende commentaar: ’De Europese po
ging om de crisis in de scheepsbouw te
bezweren door de rendabiliteit van de
betrokken ondernemingen te verhogen,
hebben dus reeds to t een eerste schuchter
resultaat geleid’. Mogelijk is dit een wat
haastige en dus voorbarige conclusie, want
van een eigenlijk resultaat- en ook niet van
een schuchter-is feitelijk in het geheel nog
geen sprake. De instelling van het comité
betekent ook niet dat er echte resultaten
zullen worden bereikt. Daar is nog heel
wat anders voor nodig.
De reden dat Japan, en kennelijk grif, met
de oprichting van dit comité heeft inge
stemd, moet mogelijk worden gezocht in
de omstandigheid, dat de Japanse scheeps
bouw, evenals de Europese, zich met grote
moeilijkheden geconfronteerd ziet als ge
volg van de al jaren durende scheepsbouwcrisis. Echter, ook de concurrentie van in
het bijzonder Zuid-Korea, speelt een rol in
de bereidheid van Japan met Europa samen
te werken waar het gaat om de nieuwbouwprijzen. In Japan worden overigens al
sedert enkele jaren ingrijpende maatrege
len doorgevoerd om de crisissituatie het
hoofd te kunnen bieden. Zo werd op grote
schaal een herstructurering van de
scheepsbouwindustrie gerealiseerd. Als
consequentie daarvan is het aantal werven
aanzienlijk afgenomen, waardoor de produktiecapaciteit met 20 pet is gedaald.
Daarnaast werd een produktieplafond in
gesteld. Vandaag de dag is de situatie zo dat
Japan, Zuid-Korea en de EG 88,6 pet van de
wereldnieuwbouwmarkt in handen heb
ben met resp. 46,6, 29,7 en 12,3 pet. Het
aandeel van Zuid-Korea blijft een groeiSenW 55STE IAARGANG NR I I

tendens vertonen. Deze percentages zijn
gebaseerd op de totale nieuwbouwproduktie van deze landen in 1987.
De in Tokio tussen Japan en de EC gevoer
de onderhandelingen hadden de opzet te
komen to t hogere nieuwbouwprijzen
voor een opwaartse druk op het rende
ment, dat zowel voor Japan als voor Europa
noodzakelijk is om deze industrie weer
gezond te krijgen. De nieuwbouwprijzen
voor schepen staan als gevolg van de over
capaciteit van de wereldscheepsbouw en
de daaruit voortvloeiende cutthroat-concurrentie onder zware druk, en zijn op een
rampzalig laag niveau aangeland, dat vooral
in Europa deze industrie met de ondergang
bedreigt. In het Verre Oosten noteren de
werven nieuwbouwprijzen die 20 to t 40
pet onder die in de EG liggen, een situatie
die het gevaar voor ondergang duidelijk
illustreert. Het zijn deze dump-prijzen
waaraan de EG de oorlog heeft verklaard.
Dat zij een belangrijke industriële sector
zoals de scheepsbouw niet verloren wil
zien gaan is overigens een begrijpelijke
zaak. Deze zucht naar behoud is gebaseerd
op technologische, strategische, economi
sche en sociale overwegingen.
Japans-Europese jury
Dagblad 'De Lloyd’ stelt: 'dat het oprich
ten van een Japans-Europese jury, die toe
zicht moet houden op het niveau van de
nieuwbouwprijzen, een voorzichtige maar
niettemin een belangrijke stap vormt in het
zoeken naar een oplossing van de scheepsbouwcrisis.’ Voor de besprekingen daar
over in Tokio heeft Brussel directeur J.
Loeff van het directoraat-generaal van Bui
tenlandse Zaken van de EC naar Japan
gestuurd. Het is te hopen dat deze afge
vaardigde voldoende inzicht in en begrip
van scheepsbouw- én scheepvaartzaken
heeft om zijn missie met succes te kunnen
volbrengen. Zijn commentaar op de on
dertekening van het bereikte accoord luid
de als volgt: ’Vrijwel elke scheepswerf, of
het nu om een Europese, Japanse of Kore215

aanse gaat, lijdt verlies, omdat prijzen w o r
den gevraagd die de produktiekosten niet
dekken’. Dat weten we natuurlijk zo lang
zamerhand wel. Het is al in vele toonaarden
te berde gebracht. Het wil ons voorkomen
dat het daarom nuttig zou zijn geweest als
Loeff nu eens met een uitspraak voor de
dag zou zijn gekomen die wat meer hout
snijdt. Van dit soort afgezaagde bewerin
gen w ordt geen mens iets wijzer.
Hoe dit ook zij, de EC en Japan zijn het er in
ieder geval over eens geworden om geza
menlijk te streven naar een snelle verbete
ring van de marktsituatie voor de werfindustrie door middel van vaststelling van
rendabele nieuwbouwprijzen. Het is van
zelfsprekend bepaald geen eenvoudige op
gave om dit waar te maken. Daarom zou
den ook Korea, Finland en andere belang
rijke scheepsbouwlanden worden ver
zocht de inspanningen van het comité te
ondersteunen. Loeff is van mening dat de
EG, Japan en Korea als hoofdrolspelers
samen voldoende sterk zijn om vooruit
gang te kunnen boeken. Men moet de zaak
alleen duidelijk zien: het gaat hier niet om
een expansie van de Europese scheeps
bouw, maar om het behoud van een rede
lijk marktaandeel.
Zoals wij in de editie van 15 april reeds
hebben gezegd, dreigde de EC een speciale
belasting te zullen gaan heffen op schepen
die tegen dumpprijzen worden gebouwd
en Europese havens aanlopen. Het totale
bedrag van deze heffingen zal te r beschik
king van de EG-scheepsbouwindustrie
worden gesteld. Het is de stok achter de
deur die tevoorschijn zal worden gehaald
als de huidige onderhandelingen op de duur
toch op een mislukking zullen uitlopen. Op
de vraag hoe serieus dit dreigement ge
meend is antwoordde Loeff: ’Indien er
tegen juni dit jaar geen oplossingen uit de
bus komen, zullen we tegen december
mogelijk te treffen maatregelen onderzoe
ken, maar ik denk dat we nu op de goede
weg zijn.’ De nabije toekomst zal leren of
Loeff gelijk heeft. W ij zien het allemaal nog
niet zo scherp zitten. En er moet, dachten
wij, oprecht twijfel bestaan aan de moge
lijkheid om heffingen te realiseren en de
verdeling daarvan over de EG-scheepsbouwindustrie.
Verwachtingen in Nederland
Het jaarverslag van de Scheepswerf Van
der Giessen-De Noord verschaft een
triest beeld van de algemene situatie in de
civiele scheepsbouw in Nederland. Het
resultaat daarvan was voor deze w erf sterk
negatief als gevolg van de onderbezetting
van de capaciteit en het aannemen van
verliesgevende orders. De reparatiesecto r werd daarnaast geconfronteerd met
een verslechtering van de internationale
marktsituatie. De orderportefeuille is ver
slechterd: ƒ 286 miljoen to t ƒ 125 miljoen.
Voor een redelijke bezetting in de tweede
helft van 1988 zal een aantal nog uitstaande
216

offertes to t opdrachten moeten leiden.
Het verslag onthult niet wat er gaat gebeu
ren als deze opdrachten niet komen, maar
het antwoord op deze vraag lijkt niet moei
lijk te geven. W at betreft de opdracht voor
de bouw van twee luxe cruiseschepen voor
de Holland Amerika Lijn met een gezamen
lijke waarde van zo'n 1,2 miljard gulden,
kan echter nog hoop worden gekoesterd.
D it kwam naar voren tijdens de in Rotter
dam gehouden aandeelhoudersvergade
ring van de rederij. Zij zal vóór september
a.s. bekend maken welke w erf de opdracht
zal krijgen. Het bleek dat Van der GiessenDe Noord nog steeds ’in de race’ is voor
deze gigantische en voor de Nederlandse
werfindustrie uiterst belangrijke op
dracht. Hij zou de situatie in onze nationale
scheepsbouw op grandioze wijze kunnen
opkrikken. Feitelijk zou deze mammoetorder de hoeksteen voor het behoud van
deze voor ons land zo belangrijke bedrijfs
tak kunnen zijn. Bij het passeren van de
groep Nederlandse werven die onder lei
ding van Van Der Giessen-De Noord naar
deze opdracht meedingen, zou hier moge
lijk een situatie kunnen ontstaan waarin
werven gedoemd zouden zijn de scheepsbouwbijl er bij neer te leggen. Het is de
HAL die hierbij het toverwoord kan uit
spreken.
Al enkele jaren zweeft deze order boven
de nieuwbouwmarkt en w ordt er gespan
nen op een beslissing gewacht. Werven uit
de gehele wereld hebben offertes ingezon
den, met uitzondering van de VS, waar men
dergelijke schepen niet kan bouwen. En dit
betekent dus dat werven in Europa en in
het Verre Oosten scherp op het vinketouw zitten. Er valt echter geen zinnig
woord over te zeggen welke w erf of w er
ven over de sterkste troeven beschikken.
Het is duidelijk dat deze zaak voor de HAL
zelf ook niet zo simpel ligt. Daar komt nog
bij dat sinds de opdracht in de markt is, de
bouwprijs als gevolg van de gedaalde koers
van de dollar in belangrijke mate is geste
gen. O f de HAL bij de bestelling ook reke
ning zal houden met het feit dat Nederland
eens haar bakermat was is nog de vraag. De
dollar zal hier wel de grootste rol spelen.
Maar wij blijven het hopen.
Dat de opdracht voor de bouw van een
viertal M(Multipurpose)-fregatten voor
de Griekse Marine aan de neus van de KMS
in Vlissingen voorbij is gegaan zal echter
negatieve invloed hebben op de werkgele
genheid voor het in de nieuwbouw w erk
zame personeel, want de w erf is to t 1996
volgeboekt met de bouw van een achttal
fregatten voor de Koninklijke Nederland
se Marine. Niettemin werd het passeren
van de KMS voor de Griekse opdracht met
bevreemding ontvangen. De order is in de
BRD terechtgekomen, nadat daar óók al
een opdracht uit Portugal voor de bouw
van een drietal soortgelijke schepen was
geplaatst. Het ziet er naar uit, dat de ’schat
kistenoorlog’ in deze zaak een rol heeft

gespeeld die uiteindelijk beslissend was
voor het plaatsen van deze opdracht in de
BRD. Met andere woorden: er is ’gesjoe
meld'. Bij De Schelde bestaat althans het
vermoeden, dat de Westduitse overheid
nog met een extra subsidie over de brug is
gekomen om de opdracht binnen te kun
nen slepen. Zij, de werf, dacht in de concur
rentie wat kwaliteit en prijs aanging gelijk
te liggen, maar toen kwam er plotseling
een kink in de kabel en bleek het een
verloren zaak. De werfdirectie verklaarde
tegenover het A D dat ze wél de waarheid
boven water wil hebben om er lessen voor
de toekomst uit te kunnen leren. Het is
echter de vraag nog maar of er ooit een
duidelijk antwoord zal komen op de vraag
waarom De Schelde op het laatste ogen
blik werd gepasseerd.
Overigens heeft deze w erf betere ver
wachtingen voor de toekomst, omdat zij
thans de mogelijkheid heeft om schepen
to t 80.000 ton te kunnen dokken. Tot
dusver lag de grens bij 30.000 ton. Het ligt
voor de hand dat dit op een strategische
locatie gesitueerde droogdok werk zal
aantrekken dat vroeger naar elders ging.
Het ligt aan druk vaarwater en dat is een
factor van belang.
Crisis en veiligheid
In het jaarverslag van Lloyd’s Register of
Shipping w ordt er met nadruk op gewezen
dat de eerste verantwoordelijkheid van
deze organisatie de classificatie is. Het is
onze taak om verantwoorde regels te
handhaven in een tijd dat de verwachtingen
van het publiek met betrekking to t veilig
heid toenemen, aldus voorzitter Roderick
MacLeod. Maar ook de financiële druk op
de rederijen en offshore operators is gro
te r geworden. Niets mag daarom deze
taak van LR in de weg staan, hoe moeilijk
het huidige klimaat ook is. Het is ondenk
baar, zo gaat hij verder, dat het niveau van
veiligheid op en neer zou mogen gaan met
de vrachttarieven.
De economische druk heeft er volgens
hem toe geleid dat veel van de traditionele
centra van kennis hun capaciteit hebben
verkleind of zich helemaal uit de maritieme
sector hebben teruggetrokken. D it ver
sterkt onze wil om onze technische exper
tise te handhaven en te vergroten. De
voorzitter is van mening, dat de waarde van
de bijdrage die LR kan leveren door deze
know-how, ook buiten het normale classificatiegebied, zal toenemen. LR beschikt
over een enorme hoeveelheid informatie,
gebaseerd op een ongeëvenaarde prakti
sche ervaring, en dit gepaard gaande met
de theoretische kennis, geeft LR de moge
lijkheid om te helpen bij het oplossen van
technische problemen van velerlei aard. Er
w ordt door een groeiend aantal bedrijven
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Conclusies en voorspellingen
Er zijn meer zaken die de aandacht vragen.
SenW 55STE IAARGANG NR 11

Zo hebben de Westduitse scheepsbou
wers gevraagd om correcte toepassing van
de EG-subsidierichtlijnen. De werven be
klagen zich erover dat de maatregelen die
de EG heeft getroffen om aan de concur
rentie uit het Verre Oosten het hoofd te
kunnen bieden, door de Bondsregering
onvoldoende worden gerealiseerd, en het
is toch de taak van de Rijksoverheid om de
scheepsbouw te beschermen tegen de
massale, concurrentievervalsende over
heidsmaatregelen en de 'verdringingsstrategieën’ van landen als Japan en Korea, zo
wordt gezegd.
Voorts kwam de British Maritime League
tot de conclusie, dat de wereldhandelsvloot ontdaan moet worden van de over

tollige scheepsruimte die als een zwaard
van Damocles boven de zeevrachtenmarkt
blijft hangen en daarmee grotendeels ver
antwoordelijk is voor de te lage vrachtprij
zen. D it is weer typisch zo'n conclusie waar
de scheepvaartwereld niet veel wijzer van
wordt. We weten het allemaal al wel. Het
komt nu alleen nog maar op daden aan en
niet op woorden.
Tenslotte is het Londense expertisebu
reau Ocean Shipping Consultants to t de
conclusie gekomen, dat de vraag naar
ULCC’s scherp zal gaan stijgen in de loop
van de twee to t drie komende jaren en wel
met 35 pet. In het jaar 2000 zou dit to t niet
minder dan 75 pet gestegen zijn. Dan zat de
totale vervoerscapaciteit van de ULCC’s

zijn opgelopen van 424 miljoen ton/mijl in
1986 to t 744 miljoen ton/mijl in het jaar
2000, Het is niet te hopen dat deze groten
deels op theoretische overwegingen be
rustende voorspelling aanleiding zal geven
to t een onverantwoorde nieuwbouwgolf,
want onvoorziene gebeurtenissen kunnen
altijd een spaak in het wiel steken. Ver
wacht mag echter worden dat reders, ban
kiers en scheepsbouwers hun les uit het
verleden nu eindelijk wel geleerd hebben
en zeer voorzichtig zullen omspringen met
dergelijke voorspellingen, hoe deskundig
zij dan ook mogen zijn.
In ons volgende artikel komen wij op de
drie hierboven aangegeven zaken uitvoeri
ger terug.
vHk

HR. MS. URANIA
ZESTIG JAAR ONDER ZEIL
Tijdens de manifestatie 'Den Helder 200
jaar Havenstad' zal het opleidingszeilschip
Hr. Ms. Urania in het zonnetje worden
gezet. Op I juli w ordt zowel de zestigste
verjaardag van het zeegaande jacht als het
feit dat de Urania precies vijftig jaar in
dienst van de Koninklijke Marine is,
gevierd.
Anno 1988 is het zeilend opleiden van
toekomstige marineofficieren nog steeds
de hoofdtaak van de Urania. Het schip
biedt adelborsten de mogelijkheid om met
de zee kennis te maken en tegelijkertijd
wordt op deze manier een oude marinetraditie in ere gehouden.
De Urania kan gezien haar leeftijd zonder
meer beschouwd worden als een 'grand
old lady’, maar bezit desalniettemin nog
steeds uitstekende zeileigenschappen.
Reeds vanaf 1958 neemt de Urania aan
vrijwel alle door de International Saif Trai
ning Association (STA) uitgeschreven
wedstrijden deel en presenteert zich ver
der overal te r wereld bij allerlei grote
zeilmanifestaties.
Het stalen jacht werd in 1928 onder de
naam Tromp voor een privé-eigenaar bij
de Haarlemsche Scheepsbouw Maatschap
pij gebouwd. Tien jaar later kocht de Ko
ninklijke Marine het vaartuig aan en doopte
het Hr. Ms. Urania.
Op de Urania is plaats voor 17 bemannings
leden, waaronder 5 stafleden en 12 trai
nees. De voortstuwing bestaat, naast de
zeilen, uit een 95 pk sterke DAF dieselmo
tor, die het schip een snelheid van 7 knopen
per uur kan geven. Vanaf de indienststelling
was het zeilschip getuigd als schoener,
maar in de jaren zestig is dit gewijzigd in het
huidige Bermuda Kits type. Het maximale
zeiloppervlak bedraagt 509 vierkante me
SenW 55STE IAARGANG NR I I

te r en onder zeil kan een snelheid van
maximaal 12 knopen behaald worden. Het
schip, dat is toegerust met moderne navi
gatiemiddelen, is in de w inter van 1982 op

de Rijkswerf in Den Helder grondig gere
noveerd en kan nog zeker to t ver in de
jaren negentig mee.
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OVERVIEW OF PRESENT D AY A N D
FUTURE MAJOR PROBLEMS IN
MARINE ENGINEERING A N D THEIR
POSSIBLE SOLUTIONS* (p a r t l)
by: A. de Mooy**
Sum m ary
Major problems in the design o f ship propulsion plants are presented. The challenges to researchers, designers and operators are
discussed. Methods o f developing improved propulsion plants are reviewed. Attention is paid to shafting- and machinery vibrations,
engine performance and engine problems related to fuels and fuel treatment, automation and the resulting effects on reliability and
maintainability, condition monitoring, education and training o f the reducing manning and safety. Future developments as well as future
basic research are indicated.
IN T R O D U C T IO N
Throughout the decades of research and
development in marine engineering, the
enormous versatility of the ship machinery
has been shown. Many factors have to be
considered to design the most cost effec
tive and safe machinery for the ship’s type
under consideration.
As a consequence, researchers have ex
perienced again and again that the ’ideal’
ship propulsion plant is a fiction. The practi
cal reality is the compromise between the
many aspects o f both technical and nontechical nature, that determine the optimal
plant design, that is a reliable machinery for
continuous running w ith a low fuel con
sumption and low maintenance charges at
an acceptable first cost. The inherence of
the compromise, being the never entire
satisfaction w ith the result obtained, is
typical for the ship’s machinery that, by her
versitality, has the seed of never being
perfect. The designer will always have to
'sacrifice' something in order to have full
advantage o f another aspect.
The ’game w it the compromise' requires
the marine engineer to be progressive and
conservative. To be an artist and an
acrobat.
This feature o f the marine engineers pro
fession will be illustrated in this paper by
overviewing some of the major aspects of
present day and future propulsion machin
ery design.
V IB R A T IO N S
Introduction
The increase of propulsion power installed
* Paper presented at the International Marine
Engineering Conference in Shanghai, China,
N ov. 4-7, 1987.
* * Netherlands O rganization fo r Applied Sci
entific Research, Inst, o f Mechanical Engineering
T N O /IW E C O , D elft.
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in fast or big ocean going ships, is definitely
over for the time being. However, some
associated technical problems including
the vibratory behaviour of the propulsion
machinery and shafting systems still exist.
Experience has shown that they can not be
adequately solved by extrapolation of
available knowledge and experience.
Albeit somewhat varying in nature, they
are all related to the increased static and
dynamic loads imposed on the shafting sys
tem by both the propeller and the
machinery.
Also, the more stringent requirements
concerning availability, reliability, mainte
nance and comfort have contributed to the
severity and complexity o f the problems.
The continuing improvement of theoreti
cal and experimental methods have en
abled the detection and to some extent the
curing o f vibration problems in the design
stage as well as in service.
Nevertheless,
extensive
fundamental
theoretical and experimental investiga
tions w ill still have to be carried out and
practical experience analysed before the
ultimate solutions to propulsion systems
can be found.
This chapter will deal w ith the various
vibration phenomena in diesel engine
propulsion machineries.
Shafting torsional vibrations
Theoretical and experimental investiga
tion of the torsional vibration characteris
tics of the shaft system, transmitting the
vibratory torque of the driving machinery
and the driven propeller, have been com
mon practice for many years. The impor
tance o f such vibrations fo r the strength of
the shafting has been considered by the
classification societies in the early stage of
the investigation as is apparent from the
rules on the subject.
Various theoretical methods fo r the pre
diction of natural frequences and the

forced response have been developed [I,
2]. The Holzer tabulation method is up to
now, probably, most frequently used.
However, more sophisticated computer
programmes have nowadays superseded
the manual calculations.
The theoretical background of such pro
grammes is presented in, among others,
ref. [3],
Experimental verification of the prediction
obtained by the theoretical tools, now
available, has shown, that the actual vibra
tory behaviour of the shafting usually
agrees very well provided, that the de
termining factors such as the harmonic
components of the vibratory torques, both
from the engine and the propeller as well as
the damping characteristics of the system
components are known within limits of
acceptable accuracy.
These factors have been and are subject to
investigation through the years. Many
crankshaft stiffness formulae have been
published e.g. ref. I specifies about 20 with
reference to literature. So far a formula
applicabe fo r all type of engines has not
been found. It is questionable if it can be
found, because the number o f major and
minor dimensions, that are determinent
for the mass- and elasticity distribution of a
crankshaft is prohibitive for the set up of
such a formula.
Scale model experiment o r comparative
investigations with crankshafts seems to be
a better way to determine the mass-elastic
behaviour of an engine crankshaft.
Also the exciting harmonic components of
the vibratory torque resulting from the
periodically varying tangential crank force
are not known accurately in the design
stage. They have to be derived from either
theoretical o r experimental cylinder
pressure diagrams [4], Calculations based
on data obtained from engines of a compa
rable class seem to be more reliable.
It should be realised that the ’harmonics’ ►
SenW 55STE IAARGANG NR I I

Op zee zijn elektrische
installaties van levensbelang.
Daarom kiezen
scheepsbouwers en reders
al m eer dan 100 ja a r
voor AEG.
Of hij zich nu op een schip, of een
offshore platform bevindt, op zee
is de mens volkomen afhankelijk
van de installaties die door elek
triciteit gevoed worden.
Want het uitvallen, midden op zee,
van vitale funkties kan nu eenmaal
verstrekkende gevolgen hebben.
Dus moeten verlichting, aan
drijving, besturing, navigatie,
communicatie en alle andere
moderne elektronische appara
tuur en systemen aan de hoogst
mogelijke eisen voldoen.
AEG houdt zich al ruim een eeuw
met dit specialisme bezig.
En DEBEG (’n AEG-dochter) met
zijn communicatiesystemen al
meer dan 75 jaar. De in die jaren
opgebouwde know-how en

ervaring garanderen dan ook de
hoogst mogelijke betrouwbaar
heid en veiligheid.
Ook stond -en staat- AEG know
how aan de basis van innovaties
in de scheepvaart, de scheeps
bouw en de offshore industrie.
Kortom, in ’n scheepvaart- en
offshorewereld die wordt beheerst
door steeds geavanceerdere
electronica en waarbij de ene
technische ontwikkeling op de
andere volgt, voelt AEG zich als
een vis in het water.
De formidabele hoeveelheid ken
nis en ervaring van AEG, die zich
op alle wereldzeeën in de praktijk
bewijst, is wat betreft ons land
geconcenteerd in Rotterdam.
En wel in Marine & Offshore
Service en de DEBEG Division,
die deel uitmaken van het wereld
wijd gespreide AEG service-net.
De service die wij bieden is
kompleet.
AEG begeleidt het hele proces.
Vanaf tekentafelconcept tot proef

vaarten en oplevering.
De technische documentatie
wordt door ons samengesteld,
operators en technische crew
door ons getraind. Waarna ons
service-apparaat dag en nacht
voor u klaar staat.
Of het nu gaat om systemen en
apparatuur voor energie-opwekking, voortstuwing, besturing,
regeling, positionering, communicatie-uitrusting of data
processing, in de internationale
wereld van de scheepvaart en
offshore luidt het gezegde:
"AEG never Iets you down” .
AEG Nederland N.V.
Marine & Offshore Service
DEBEG-Division
Wilhelminakade, postbus 5115,
3008 AC Rotterdam,
tel. 010 - 485 5644.
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are strongly dependent on the mean indi
cated pressure and also should be cor
rected for the effect of the first and second
harmonics o f the mass force of the alternat
ing engine parts.
More or less the same considerations apply
for the propeller excitation which will be
discussed later in this chapter.
In systems where medium speed engines
are connected to the reduction gearing
with flexible couplings, low natural fre
quences may occur due to the high flexibil
ity of the couplings.
As a consequence, low order resonance
e.g. 0,5 to 1,5 order may occur in the
operating speed range.
Assuming that the vibratory torques of all
cylinders are equal, the resonances will
usually result in neglectable torsional
stresses.
However, practical experience has shown,
that on the contrary, sometimes these
orders generate severe vibrations.
This is caused by the fact that in actual
engines the cylinder pressure may vary
significantly from one cylinder to the other
[8].
Therefore it is recommended that the in
fluence of unequal vibratory torque on the
low-frequence vibrations of systems with
low natural frequences will be examined. A
reasonable calculation method is to assume
’one cylinder out of action’ (misfiring).
It is obvious, that in multi-engine pro
pulsion systems, the dynamic response de
pends on the phasing of the engine i.e. how
the crankshaft angles are relatively posi
tioned.
’In-phase’ as well as ’anti-phase' modes can
be realised by proper 'crankshaft phasing’
of the engines.
W ith fixed coupled systems the same prin
ciples apply to the phasing o f the propeller
and the engine crankshaft, provided that
the frequency of the vibratory torques are
the same and their energy input magnitude
is comparable.
The dynamic response of a vibrating system
at or close to the resonance speed is deter
mined by the damping in the system, which
is the capability of the system to convert
vibratory energy into heat by friction and
hysteresis phenomena.
In a propulsion system mainly tw o damping
’sources’ can be distinguished. One being
the engine damping, the other being the
propeller damping. Various attempts have
been made to develop mathematical for
mulae for engine damping [ 1,2,5,10]. Since
this damping depends on a large number of
factors rather extensive research has to be
carried out to improve the ’state-of-art’.
The propeller damping has been investi
gated both experimentally and theoret
ically. Formulae w ith sufficient accuracy
are available.
In systems, where the inherent damping is
not sufficient to reduce the torsional stress
es to the limits, which are acceptable for
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continuous or transient running, a vibra
tion damper or detuner can be applied,
usually mounted at the front end of the
crankshaft.
The difference between a damper and a
detuner is that the feature of a damper is
converting of vibratory energy into heat,
whilst that of the detuner is shifting the
resonance frequency within a band of the
resonance frequency for which it is ’tuned’.
To the first type belong the friction dam
pers based on the principle of viscous or
dry friction.
The second type is characterised by non
linearity of the elastical connection be
tween the system and an added mass or the
pendulum effect of masses connected to
the crankwebs by bolts in oversized holes,
Also the coupling, if applicable, can be
designed as an elastic detuner [I],
Sometimes special effects may occur such
as secondary resonance and speed gov
ernor resonance. These effects may am
plify the resonance stresses many times
beyond those calculated if these effects are
neglected.
The phenomenon of secondary resonance
fo r instance may be of importance at criti
cal speed orders having large adjacent res
onance peaks of orders which differ plus or
minus 2 w ith the critical speed under con
sideration.
This can easily be explained theoretically
by taking into account the time dependance of the inertias o f the running gear of
the engine, instead o f assuming constant
inertia. If this variation is large, one should
be aware of secondary resonance [6].
Also speed governor oscillations may influ
ence the torsional stresses. It may appear
that the governor system acts as an ampli
fier, resulting in a considerable increase of
the vibratory load on components such as
couplings and reduction gearing.
In particular medium speed machinery fit
ted w ith flexible couplings between the
engine and the reduction gearing are prone
to this phenomenon at low speed criticals.
Even instability may occur when running at
o r close to low-frequency resonance
speeds. The results of theoretical w ork on
the subject are given in ref. [7].
The limits of torsional vibratory stresses
are set by the Classification Societies be
cause of their importance fo r the shaft
system components.
Usually tw o levels are specified in the
Rules; one for continuous running and one
for transient running.
For machineries with flexible couplings
and/or reduction gearing or other ele
ments w ith backlash the torsional vibra
tory moments transmitted by those ele
ments are to be considered also. It might
happen in particular at low load, that the
vibratory moments exceed the constant
moment and thus severe gearhammering
or coupling fatigue load can occur.
If the calculations have shown that un

acceptable torsional vibrations will occur
in the manoeuvring speed range of the
machinery, remedial measures have to be
taken, such as changing the flexibility of the
shafting and/or the coupling and/or chang
ing the inertia of the propeller or the
flywheel.
W ith regard to engine modes, the firing
order may also be changed. Dampers or
detuners may be effective.
If for conflicting requirements no effective
solution can be found, a barred speed range
has to be accepted.
Shafting axial vibrations
Beside torsional vibrations, also axial (lon
gitudinal) vibrations may occur in a pro
pulsion shafting, because the system con
sists of more or less homogeneously distri
buted
masses
connected
by
homogeneously distributed elasticities [8,
9, 10].
Axial vibrations have been, for the past,
different from torsional vibrations, of little
concern fo r merchant ships, so that no
systematic calculations have been carried
out and Classification Societies have not
foreseen any specific requirement in their
Rules. However, some Societies are now
introducing into their Rules some require
ment because in some cases for advanced
propulsion plants they may represent a
problem.
Theoretical analysis of axial vibrations is
justified for the following reasons:
- the possibility of coupling with torsional
vibrations
- axial vibrations may result in fatigue
stresses in the engine crankshaft and other
vital components
- the ability of these vibrations to induce
vibrations in the ships structures such as
the engine room double bottom and other
surrounding structures, as well as local and
global vibrations of the super structure
through the thrust block reactions.
The basic nature of the coupled torsional
axial vibration is as follows: The single
vibration mode i.e. axial o r torsional mode
excites in the coupling point the other
single mode acting as an excitation fo r the
latter mode and consuming energy of the
first one.
The frequencies will also be slightly shifted.
The coupling points are: propeller, single
helical gear box, double helical gearing due
to tooth errors, elastic coupling and the
crankshaft, the latter dependent on the
firing order [8],
The excitation sources are the engine and
the propeller.
The engine induced vibrations are mainly
excited by the gas force and running gear
mass forces through the radical force com
ponent on the crank, but also the tangential
crank component may be of significance.
The propeller induced vibratory forces are
tw o fold. On one side the propeller gener
ates vibratory axial forces (with blade fre
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quencies) by the variations of the hydrody
namic load on the blades caused by the
inhomogenety of the wake field. On the
other side the vibrating propeller intro 
duces variations of the hydrodynamic load
and thus also vibratory axial forces with
torsional frequencies.
In the first instance, the analysis of axial
vibrations is quite parallel to those used for
torsional vibrations, thus using and equiva
lent shaft system consisting of lumped mass
es connected by axial springs, including a
branched spring simulating the thrust
block [ I I , 12, 13].
In general one type of vibration, torsional
or axial predominates and thus the in
troduction of coupling terms into the
calculation is not required.
However, if the axial natural frequency and
one of the torsional natural frequencies are
close or coincide, the propeller and crank
shaft coupling terms must be introduced
into the analysis [8, 14].
It is important to realise that also non
resonance vibrations (forced vibrations)
may cause unacceptable dynamic loads on
the machinery components and/or induce
vibrations in the supporting and surround
ing ships structure.
Measures to be taken if axial vibrations
exceed permissible limits are similar to
those with torsional vibrations. In ex
ceptional cases axial vibration dampers
have been installed.
Shafting bending vibrations
As a result of the ever increasing pro
pulsion powers in the sixties and early
seventies, the dimensions of the propulsion
system also increased, causing the natural
frequencies to decrease.
The necessity to install engines with in
creased number of cylinders are propellers
with increased number of blades, in order
to absorb the higher power and also be
cause of the physical lower limit of shaft
rpm, the excitation frequencies and the
natural frequencies show an approaching
tendency.
This holds not only fo r torsional- and axial
vibrations but particularly for bending
(lateral or transverse) vibrations and w hirl
ing, that is the procession movement of a
revolving shaft.
Bending vibrations of propulsion shafting
systems are particularly engaged with high
power and shaft rpm.
A large number of factors influence the
lateral dynamic behaviour such as number
and location of bearing, oil film- and bearing
pedestal elasticity, gyroscopic- and hy
drodynamic effects of the propeller, massand elasticity distribution of the shaft sys
tem, supporting ship structure elasticity.
The theory of calculation using finite ele
ment technique is well understood.
Extensive investigations both theoretical
and experimental were carried out for
large container ships [15, 16]. Also ex
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perimental full scale laboratory investiga
tions into the influence of after most bear
ing type and alignment of the shafting on
the vibratory behaviour have been carried
out [17],
The sources of the exciting forces and
moments are the piston engine and the
propeller.
Concerning the engine it is evident that the
exciting forces are the radial component of
the gas pressure and the inertia forces.
The bending moments generated by the
propeller are caused by the vibratory
thrust, being eccentric with regard to the
shaft axis. Both the thrust and the
eccentricity vary w ith multiples of blade
frequency (rpm times the number of pro
peller blades).
Although calculation procedures give re
sults with an acceptable degree of accura
cy, future w ork on a number o f aspects,
particularly the oil film representation
with regard to elasticity and coupling is
recommended.
Summarising it may be stated, that for any
ships propulsion system it is a challenge to
design shafting, which will not have vibra
tions in the manoeuvring speed range ex
ceeding permissible limits.
Vibrations of the engine fram e
Because, like the shafting, the engine frame
is also a flexible structure, that is elastically
connected to the ship structure, which is
itself also a flexible structure, vibrations of
the engine frame itself, as well as a rigid
body on the elastically supporting ship
structure, may occur.
Although Classification Societies have
rules and recommendations for the design
and dimensioning of the double bottom,
differences occur between shipyards, such
as height of the double bottom, number of
webframes, reinforcements etc.
The vibratory forces acting on the engine
frame and through that on the ship struc
ture are of varying origin.
The inertias of both the rotating- and re
ciprocating masses induce vibratory forces
and moments.
Even if these forces and moments are bal
anced and thus no reactions are induced in
the foundation, they will apply bending
moments on the engine frame and thus on
the foundation.
The frequencies of the inertia excitations
are mainly of the first-second order. The
second and also higher orders can only be
originated by reciprocating masses. The
higher orders are negligible because of the
low v of the amplitude.
The forces and moments due to the rotat
ing masses are rotational, having compo
nents in the vertical- and horizontal plane.
It should be noticed that torsional vibra
tions of the shafting also cause free forces
and moments.
It may happen, that although the inertia
forces and moments o f the rotating and

reciprocating masses, due to constant
rotation are nil, inertia forces and mo
ments caused by torsional vibrations are
not. Even weak torsional vibrations can
cause considerable free forces and mo
ments in particular with regard to criticals
of high orders [ 18].
The most important source of transverse
vibrations of the engine frame and/or sup
porting ship structure is the vibratory
guide force, induced by the cross head or
the piston in cross head engines and trunk
piston engines respectively.
The vibratory guide forces are induced by
the running gear of the engine as well as by
the propeller due to the vibratory torque.
Also torsional vibrations can generate
vibratory transverse forces. The origin of
the vibratory guide force generated by the
engine is the transference of the fluctuating
piston force into the crank shaft torque, by
the running gear (piston rod - connecting
rod - crank). This can easily be shown
theoretically [18]. Also the propeller
generates a vibratory torque on the engine
frame and supporting structure through
the shafting.
As indicated earlier, the cause is the
irregularity of the wake field, both
peripheral and radial, by which fluctuating
hydrodynamic forces are applied to the
propeller blades, resulting in vibratory
forces and moments occurring in the shaft
ing. Among them the torque variation is
the very cause of the vibrations under
consideration in this paragraph.
If the frequency of an harmonic component
of the vibratory force coincide with a natu
ral frequency of the engine frame itself
and/or with the engine and its supporting
structure, resonance will occur, which may
result in heavy vibrations of the engine
and/or the ship structure.
As far as the ship structure is concerned,
the vibrations may be global or local.
The engine can vibrate in various modes.
Although theoretically many modes are
possible, in practice mainly three modes
occur as illustrated in ref. [ 18].
Remedies to avoid unacceptable lateral
vibrations in the running range of the en
gine are:
- stiffening of the engine frame and the
supporting structure in order to obtain the
lowest natural frequency well above the
excitation frequency. This means e.g. a high
double bottom and many stiff webframes.
The stiffness of the engine foundation influ
ences both the natural frequencies and the
vibration amplitudes. A stiff foundation
causes a low position o f the vibration node,
high natural frequencies and low ampli
tudes.
However, it should be noted, that a stiff
foundation alone does not guarantee high
natural frequencies. If a stiff foundation is
connected to a relative flexible hull struc
ture, vibrations of the double bottom and
even the shell plating may occur [18],
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Therefore close cooperation between the
marine engineer and the naval architect is
of utmost importance.
In the case where the required high natural
frequency cannot be obtained by structural
stiffening, a flexible overcritical mounting
i.e. the natural frequency is below the
excitation frequency, can be applied. In
particular with medium speed engines,
connected to a gearbox by elastic cou
plings, flexible mountings are used.
Because it is necessary to pass through a
resonance speed when starting and stop
ping, flexible support is not suitable for
direct drive main engines.
Also the shaft al ignment may give problems
if no suitable precautions are taken.
Therefore mainly engines with relatively
small speed ranges, e.g. driving a c.p. pro
peller, or auxiliary engines, are elastically
mounted.
- By selecting a proper firing order. Vibra
tions can be reduced or even avoided.
However, it should be recognised, that
although the theoretical number of firing
orders o f a turbocharged tw o stroke cycle
multi cylinder engine amounts to
1H.1L, various considerations have to be
2
taken into account such as:
1. balancing, which means free- and inter
nal moments
2. torsional vibrations
3. exhaust gas impulses in pulse super
charged engines
4. main bearing peak loads
5. coupling between torsional and lon
gitudinal vibrations (if applicable) and
last but not least
6. lateral vibrations.
- Excitation forces resulting from unbal
anced inertia forces and moments can be
reduced by counter weights. It should be
noticed, that only the rotating forces and

Nieuwe uitgaven
V A N C O M P A G N IE
N A A R K O O P VA A R D IJ
De scheepvaartverbinding van de
Bataafse Republiek m e t de koloniën
in Azië, 1795-1806
door: Dr. E. S. van Eyck van Heslinga,
ISBN 90.6707.174.9. Prijs: ƒ 65,-.
Uitg.: De Bataafsche Leeuw, Singel 466468, 1017 A W Amsterdam.
In 1795 was de Verenigde Oostindische
Compagnie zo goed als failliet. Met steun
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moments influence the transverse vibra
tory behaviour of the engine frame. As a
rule the free rotating forces are balanced
by equal distribution of the crank se
quence. In most cases the free rotating
moment can be balanced by counter
weights fitted to the crankwebs.
- As mentioned earlier, torsional vibra
tions, which are fully permissible from a
shaft strength point of view, may excite
lateral vibrations of the engine.
Therefore in cases where the free forces
and moments are caused by torsional vibra
tions, a torsional vibration damper or de
tuner fitted to the crank shaft will reduce
or even eliminate the vibrations.
In exceptional cases the natural frequency
of the engine has been detuned by fitting a
dead mass at the top of the engine frame,
thus reducing the natural frequency.
- When tw o engines are installed on a
common seating, synchronising and phas
ing of the engines might be a useful solu
tion. The same principle applies to the
propeller being a vibratory torque exciter.
Selecting a suitable angular position of the
propeller in relation to the engine crank
shaft, may reduce the vibrations of the
same harmonic components generated by
the engine.
- A solution which is efficient in most
cases, is 'top stiffening’ (staying) with
struts. Usually both ends must be stayed.
The most simple top stiffening consists of
stiff struts between the engine and the ship
structure.
- Although one side stiffening could be
sufficient, both sides stiffening is recom
mended because the sides of the ship will
be pressed together by water pressure
when loading the vessel, endangering the
alignment of the shaft. Elastic connections
must be used when considerable hull de
flections during loading o r in heavy weath
er conditions occur.
Practical experience has shown, however,

van Franse troepen was een eind gemaakt
aan de Republiek der Verenigde Nederlan
den. De nieuwe Bataafse Republiek raakte
betrokken bij de oorlog tussen Engeland
en Frankrijk.
In de geschiedschrijving over de vaart op de
Oost blijft de periode na 1795 duister. De
nieuwe, Patriotse, bestuurders van de
VOC meenden dat zij het monopolie op de
scheepvaartverbinding niet moesten op
geven. Ook na I januari 1800, toen de oude
Compagnie door de Nederlandse staat
was overgenomen, hield men vast aan dat
principe. Toch bleek aan het einde van de
lange oorlogsperiode in 1814 dat het ie
dereen vrijstond naar Azië te zeilen.
In dit boek w ordt beschreven op welke
manier de opvolgers van de Heeren XVII
probeerden de scheepvaartverbinding to t
stand te brengen en het resultaat van die

that in some cases the 'top stiffening’ solu
tion introduces severe vibrations in the
superstructure of the ship, when global or
local natural frequences coincide with the
excitation generated by the engine.
In such cases either friction elements have
to be fitted in the strut structure or the
’solution' has to be abandoned.
Concluding rem arks
From the foregoing it will be clear, that the
dynamic behaviour of a reciprocating
propulsion machinery is rather compli
cated.
Many interrelated dynamic phenomena
have to be considered in the design stage.
Extensive research, theoretical as well as
experimental, has been carried out.
Practical experience has provided in
dispensable information.
Finite element and modal analysis theory
have been shown to be useful tools for the
prediction of the vibratory behaviour.
Nevertheless again and again machinery
vibration problems occur onboard new
buildings.
Therefore it has become a challenge to
both the marine engineer and the naval
architect to design a vibration free ship
propulsion machinery, in all aspects. Close
cooperation is a condition ’sine qua non’ to
arrive at that objective.
Further investigations both theoretical
and experimental as well, have to be car
ried out and practical experience analysed
on aspects, such as, oil film stiffness and
damping, entrained water and hydrodyna
mic coefficients o f the propeller.
In this chapter the various aspects of
machinery vibration have been mentioned
briefly. The references deal with the
aspects more profoundly.
(to be continued)

pogingen. In de praktische gang van zaken
w ordt een verklaring gezocht voor het
verlaten van het principe van het monopo
lie op de scheepvaart naar de koloniën in
Azië: van Compagnie naar koopvaardij.
Het boek verschijnt als deel 9 in de Hol
lands Historische Reeks. Dr. E. S. van Eyck
van Heslinga is als universitair docent mari
tieme geschiedenis verbonden aan de vak
groep Geschiedenis van de Rijksuniversi
te it te Leiden.
P.v.O.
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STEERBEAR
Op 22 en 23 maart j.l. werd door de
CEBOSINE een presentatie van delen van
het Steerbear systeem van ’Kockums
Computer Systems AB’ in het Postiljon
Motel Nulde, georganiseerd. Gezien de
bekendheid van Kockums en van het nu al
27 jaar in gebruik en ontwikkeling zijnde
Steerbear systeem, was het niet verwon
derlijk dat de belangstelling voor deze pre
sentatie groot was. In 1960 werd reeds de
eerste versie van het pakket ’Steerbear I ’
voor het stroken en de produktievoorbereiding van de numeriek te snijden staaldelen geïntroduceerd. Midden 1970 werd
de tweede versie ’Steerbear 2’ met moge
lijkheden voor het vervaardigen van staalconstructietekeningen en aan de uitrustingskant ’Steerbear Pipe’ gelanceerd. Het
laatste programmapakket bood de moge
lijkheid de loop en samenstelling van lei
dingsystemen te beschrijven en de voor de
produktie benodigde pijpschetsen en in
formatie voor de numerieke besturing van
de pijpenbuigmachines te genereren. Te
vens werd onder de naam 'System Q ’ een
verbinding met de algemene manage
ments-informât ie programmatuur to t
stand gebracht. De jongste gedemon
streerde versie ’Steerbear 3’ bestaat uit
twee delen ’Steerbear Technical Informa
tion Systems’, SBTIS, en 'Steerbear Mana
gement Information Systems’, SBMIS.
In het SBTIS deel bevindt zich alle pro
grammatuur betreffende de staalconstruc
tie, de accommodatie, het pijpwerk, de
bekabeling en de ventilatie.
In het SBMIS deel bevindt zich alle pro
grammatuur die ondersteuning geven
voor de inkoop, het magazijnbeheer, de
werkvoorbereiding, de planning, de voort
gangscontrole, de calculatie, de admini
stratie en de besturing van de produktie.
Doordat alle .informatie in dit deel, in data
bases vastgelegd, voor alle bovengenoem
de activiteiten continue ter beschikking
staat en aangevuld c.q. gewijzigd kan w o r
den, ontstaat een goed toegankelijk sterk
geïntegreerd geheel dat veel ongewenst
opnieuw invoeren van reeds bekende ge
gevens voorkomt en nog vele mogelijkhe
den biedt voor de ontwikkeling van pro
grammatuur in het raam van gewenste
verdere bedrijfsautomatisering.
De basis van het hele systeem is een grote
database waarin alle informatie betreffen
de de te vervaardigen produkten gecon
centreerd w ordt en waarin b.v. een te
vervaardigen schip met al zijn onderdelen
ruimtelijk, als een produktmodel, beschre
ven wordt. Bij het construeren van het te
bouwen schip w ordt dit model interactief
ontwerpend opgebouwd. De voor de pro
duktie benodigde tekeningen, stuklijsten,
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Fig. 2. 3D tekening van een deel van de machinekamer waarin staalconstructie, koopdelen
en leidingwerk gezamenlijk weergegeven zijn.
bestellingen, administratieve gegevens
worden van dit produktiemodel afgeleid
en samengesteld. Het uitgangspunt voor
de produktie vormt dus niet een aantal
samenstellingstekeningen,
zoals
dat
meestal wanneer men niet over compute
rapparatuur beschikt het geval is, maar een
in een database vastgelegde ruimtelijke
presentatie, een 3D model, van de staal
constructie, koopdelen, de pijpleidingen
en appendages, de kabelgoten en bekabe
ling, de ventilatieschachten en leidingen.
D it alles met aanvullende informatie over

capaciteiten, afmetingen, gewicht, ligging
massapunt en administratieve gegevens. Bij
deze benadering is een tekening slechts
een afgeleid produkt dat voor de produk
tie noodzakelijk is.
Gezien de goede integratie van alle programmadelen, de juist op de scheepsbouw
toegesneden opzet en de in de jaren lange,
in de dagelijkse praktijk van Kockums be
proefde programmatuur is het goed te
begrijpen dat een groot aantal werven
over de wereld dit systeem gebruiken. Zo
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toegepaste gekoppelde databases.
w ordt het o.a. gebruikt bij Harland and
Wolff, bij de Finse werven, (Bij de Wartsila
werven in combinatie met het eigen NA-

PA ontwerpsysteem en het C.I.S. MEDU
SA tekensysteem), bij de overgebleven
Zweedse werven, enkele Deense en

Westduitse werven en de Technische Universiteit Hamburg.
Het geheel, waarin het ontwerp, het CAD
deel, ontbreekt, vorm t een produkt- ont
werp en -engineering, produktie en mana
gements pakket waaraan een vooront
werp pakket van elders b.v. een NAPA
pakket kan worden aangesloten. Aan een
dergelijk groot geïntegreerd systeem
kleeft ongeacht de vele voordelen echter
een onvermijdelijk nadeel, n.l. dat evenre
dig met de grootte en de inzet van het
systeem de benodigde computerhardware
en daarmede ook de kosten voor de aan
schaf en het onderhoud van hard- en soft
ware, plus de opleidingskosten van het
personeel en de noodzakelijke salariskos
ten van het hooggeschoold personeel toe
nemen. De inzet van een dergelijk groot
systeem is dan ook in de eerste plaats bij
grote werven met een volledige werkbezetting te verwachten. Deze goede pre
sentatie door de CEBOSINE van een uit
stekend groot CAD-CIM systeem heeft
zeker velen een goed beeld van de uitge
breide mogelijkheden gegeven die grote
systemen bieden.
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SW88-04-08
M W D can improve well safety, control
Fontenot, J. E.; Vikram Rao, M.
O il & Gas Jml (02387), 8802, 86/7, pg-40,
nrpg-6, g r-l, tab-6, d rw -l, ENG
Measuring while drilling (M W D) can help
improve well safety and at the same time
reduce trouble and total drilling costs. De
tection of geologically overpressured
zones w ith the technique is now common
place, but virtually no advance has been
made in the art o f detection o f influx of
formation fluids into the wellbore. This
third of five articles in a series describes the
most recently available MW D techniques
of pressure prediction and discusses the
need for influx detection and possible
means for realizing this in the future.
0620200
SW88-04-09
Comparison o f second order analysis on a
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moored semi-submersible motions in
waves
Takagi, M.; Saito, K.; Ookawa, Y.; Kyoe, T.
Jrnl. Kansai Soc. Nav. Arch. Jap. (0 1495),
87I2./207, pg-l, nrpg-10, g r - l8, tab-4,
drw-3, ENG
A survey of computer simulation results of
slow drift oscillations on a moored semisubmersible in regular wave groups and
irregular waves is presented. Calculation
methods used by each participant for the
second order wave forces, damping as well
as the first order hydrodynamic forces on a
semi-submersible are examined. Fifteen
different results are compared and it is
found that the correlation between the
computed results and the measured ones is
kept within the acceptable bounds when
the appropriate value of viscous damping is
taken into account in the computation.
0630219
SW88-04-10
On the design o f single articulated tow er
structures
Wu, S. K.; McGregor, R. C.; Incecik, A.
Marintec China (75163), 8712, 2/5, pg-l,
nrpg-7, g r-l4, tab-3, drw-5, ENG
This paper presents the results and discus
sions from parametric studies of a single
articulated to w e r structure. This is aimed
at highlighting some of the major design
aspects of such structures in their applica
tions offshore. The principal sources of the

Ç M O

environmental loadings were assumed to
be ocean waves, wind and current. The
design parameters are classified into three
categories: ( I) those defining the environ
mental conditions; (2) those defining the
geometrical dimensions and the material
property of the structure, and (3) those
defining the interaction between the
structure and the environment. Detailed
investigations were carried out into the
effects of variation o f these parameters in
the first tw o categories on the design char
acteristics of an articulated tower. Model
tests were also carried out to validate the
predictions w ith measured data. 0630219
SW 88-05-0I
Deep gas theory as an exploratory tool
Bardin, D. j.
Energy Exploration Exploitation (00845),
8710, 5/4, pg-255, nrpg-10, drw-3, ENG
Deep earth gas theory, as propounded by
Professor Thomas Gold or adapted from
his ideas, can supplement other models
considered by explorationists, even if the
theory is accepted only in part o r viewed
sceptically and selectively. W e trace the
background of the theory and outline its
elaboration, respecting source rocks,
migration and indicators of hydrocarbons
which bear on different aspects o f explora- (
SenW 55STE IAARGANG NR 11

tion. We then show how implications of
the theory, or portions of it, can be applied
as an additional tool fo r hydrocarbon ex
ploration, as well as fo r addressing the
hydrocarbon potentials of unexplored or
little-explored areas. 0 6 10400
SW88-05-02
Strength and fatigue analyses: the N orth
Sea experience
Bainbridge, C. A.
Marintec China (75163), 8712, 5/1, pg-l,
nrpg-7, gr-8, drw-4, ENG
Nineteen years ago, the first steel plat
forms were installed in the southern N orth
Sea and within five years of that time oil
platforms were being designed for the
deeper waters and harsher environment of
the northern N orth Sea. Prior to 1970,
most of these platforms were designed
essentially on strength criteria only, based
on existing Gulf of Mexico technology. The
early discovery of cracks on some mobile
drilling units and southern gas platforms led
to a greater emphasis being placed on
fatigue, which is nowadays recognised as
being an important consideration for all
offshore designs. This paper reviews the
analytical design evolution that has occur
red towards improving the resistance of
these structures to fatigue in the light of
service experience. 0630216
SW88-05-03
Prediction o f force and motion response in
design o f crane vessels
Zheng, X. ; McGregor, R. C.
Marintec China (75163), 8712, 2/3, pg-l,
nrpg-7, gr-14, tab-2, drw-4, ENG
The motion, of a crane vessel during heavy
lift operation is quite different from that in
its free floating condition since it is signifi
cantly influenced by the coupling between
the motions of the vessel and the load being
lifted. Consequently it is important in the
design of such vessels that an appropriate
method which takes the coupled motion
effect into consideration is used to predict
the motion responses and sling tension
force. 0150620
SW88-05-04
Time and frequency domain wave force on
offshore structures
Gudmestad, O. T.; Poumbouras, G.A.
Applied Ocean Research (00080), 8801,
10/1, pg-43, nrpg-4, gr-2, tab-2, ENG
Wave forces predicted by different wave
theories are evaluated by comparing wave
kinematics and associated wave forces in
the time and frequency domain. Simplistic
expressions are established to compare
the force calculated by the use of different
wave theories. 0630219
SW88-05-05
Importance o f nonlinearities in static riser
analysis
Bernitsas, M. M.; Kokarakis, J. E.
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Applied Ocean Research (00080), 8801,
10/1, pg-2, nrpg-8, gr-20, tab-2, drw-2,
ENG
A three dimensional large deformation
nonlinear static model for marine risers
with cross sections of equal principal stiff
nesses is used to investigate the significance
of structural and loading nonlinearities in
static riser deflection.
Extensibility, torsion, deformation depen
dent loads, follower force effects due to
pressure forces, and deformation depen
dent boundary conditions are included in
the model. Systematic analysis using
numerical applications is performed to
assess quantitatively the effects of water
depth, top tension, hydrodynamic load
profile, offset of the upper end of the riser,
extensibility of the riser material, torsion,
planar and three dimensional static loading
and deflection, and dependency of the hy
drodynamic loads on riser deflection. The
assessment is based on comparative ana
lyses for the riser displacement, slope and
equivalent stress. It is shown that differ
ences in riser deflection due to nonlineari
ties may be as high as 28% in the maximum
displacement, 31% in the lower ball joint
angle and 40% in the maximum equivalent
stress. 0630326

along, as the result of last minute efforts to
find more cost effective or otherwise
acceptable solutions. 06201 14

SW88-05-06
D irect detection o f hydrocarbons: some
preliminary thoughts and questions
Lerche, I.
Energy Exploration Exploitation (00845),
8710, 5/4, pg-265, nrpg-21, ENG
A fter briefly reviewing seismic signatures
associated with the direct detection of
hydrocarbons, some possible non-hydro
carbon sources of seismic signatures which
may masquerade as hydrocarbon patterns
are considered. Four broad avenues of
research are suggested which may allow
greater assurance in identifying and in
terpreting seismic signatures associated
with hydrocarbon accumulations than is
currently enjoyed. It is also suggested that
any available information extending upon
any part of this paper w ill increase the base
of knowledge of seismic direct detection
indicators. 0610400

SW88-05-09
Staalconstructies voor de offshore, trends
in ontwerpen
Berkelder, A. G. J.
St. Materiaal Onderzoek v.d. Zee (0 1945),
8809, 14/2, pg-37, nrpg-33, tab-5, drw-26,
ph-l, DUT Offshore steelstructures still
show a considerable development to 
wards more economical and functional de
signs, which perform better in a hostile and
corrosive environment. Basic impulses
come from: improved materials, develop
ment in structural concepts, availability of
heavier installation equipment and im
proved design reliability by international
research programs. The effect of corrosion
decreased by the trend to thickwalled
members in smoother designs. For struc
tures subject to fatigue the effect of corro
sion has not decreased though the ductility
of the modern steels has been increased.
0630112

SW88-05-07
Norwegian offshore activity: new platform
concepts, new production methods
Pedersen, O. E.
Oil gas Scandinavian magazine (02382),
8802, 16/1, pg-25, nrpg-19, gr-1, drw-20,
ph-7, ENG
A status report for the Norwegian
offshore industry shows that there are
many new projects waiting to be launched.
Many of these are based on traditional
time-honoured solutions, while others
again are brand new, though often the
result of patient research and development
w ork extending over many years. And
some are being altered even as you go

SW88-05-08
Modern rig design, equipment ups
efficiency
Spoerker, H. F.
Oil & Gas Jrnl (02387), 8802, 86/9, pg-51,
nrpg-4, gr-4, tab-1, ph-3, ENG
W ith the prevailing lower oil prices, many
drilling projects are not justified from an
economical standpoint. One way for the
drilling industry to survive and recover in
the future, therefore, is to lower costs,
increase efficiency, and become more
attractive for the operators. Besides the
logical reaction to reduce costs by cut
backs in personnel and overhead, possibili
ties of increasing rig efficiency should be
carefully studied. The efficiency of a drilling
rig is increased when the maximum rig time
is spent on bottom, making hole at opti
mum penetration rates. This means that
we have to concentrate our efforts to
minimize rig moving time and increase the
percentage of time making hole. This can
be achieved by study of the drilling process
and designing, selecting, and matching
components to it. 0620213

Bij bestelling van kopieën van artikelen
dient u het 5 W nummer op te geven. Het
eerste nummer tussen haakjes in de bron
vermelding verwijst naar het door M IC/
CMO gehanteerde publikade code sys
teem. De bibliotheek van MIC/CMO is
geopend van maandag to t en met vrijdag
van 11.00 to t 16.00 uur. Het adres is Blaak
16 te Rotterdam, tel. 010-4130960 tst. 33.
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ISEE DETAIL

EQUALLY SPACED

«Plug in unit-ready for
use».
The HYDRALIFT MCV-type deck crane
is a «ready to install», «plug-in» unit,
self-powered by a built in electro-hydraulic
power pack ready for connection to
the ships main power supply.
The cranes are delivered with wire and
hook, shotblasted and coated with zinc
epoxy, tested and adjusted.

-A

Control features
All motions are continuous. The controls
may be operated at the same time.

A/S NOR-MARINE
”Swing-Away” Tank Hatch:
- Cylindrical shaped coaming.
- Oval shaped coaming.
- Conical shaped coaming.
Tank cleaning hatches.
Inspection hatches.

A/S NOR-MARINE
airdriven portable
Derrick

A/S NOR-MARINE
airdriven mucking
winch, tripode and
davit type.

tripode

A/S NOR-MARINE
Standard Access Hatches:
Different types and sizes weatherproof
hatches.
«Norsk Standard».
«VIS-Standard» and others.

A 14

A/S NOR-MARINE
Standard Steel Doors:
Different types and sizes.
«Norsk Standard».
«VIS-Standard» and others.

UMEC
VAN UDEN MARINE & ENGINEERING CONSULTANTS
Tlx 22024, Tel. 010-436 33 00 Veerhaven 14, Rotterdam

DE TOEKOMST VAN HET
LASONDERWIJS IN NEDERLAND
EEN RAPPORT VAN HET NEDERLANDS INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK

W at is er aan de hand?
Het lasonderwijs in Nederland moet op de
helling!
Overheidsvoornemens ten aanzien van de
financiering van dat onderwijs en een ver
anderende behoefte vanuit het bedrijfsle
ven maken een geheel nieuw plan voor het
lasonderwijs in de komende jaren dringend
noodzakelijk.
Daarin zullen het veilig stellen van de oplei
dingscapaciteit en de kwaliteitsborging
centraal moeten staan.
Dat stelt het Nederlands Instituut voor
Lastechniek (N.I.L.) in zijn onlangs gereed
gekomen studie ’De toekomst van het
Lasonderwijs in Nederland’.
Het rapport bestaat uit drie delen:
I ’Omvang en behoeftebepaling’
II ’Structuurschets’
III ’Opleidingenplan'.

voor mogelijke verbetering, aanpassing en
uitbreiding. Dat heeft geresulteerd in een
rapport. Met dit rapport ’De toekomst van
het Lasonderwijs in Nederland' hoopt het
N.I.L., dat al sinds de dertiger jaren de
examinering en diplomering van lassers
verzorgt, een aanzet te geven to t een
oplossing van de problemen in het huidige
lasonderwijs. Op basis van de resultaten
van de studie en op grond van de daarvan
opgestelde conclusies en aanbevelingen zal
overleg plaatsvinden met overheid, be
drijfsleven en onderwijsinstellingen. D it al
les met het zowel door overheid als sociale
partners onderschreven uitgangspunt, dat
efficiënt opgezet en behoefte-gericht on
derwijs in de vorm van beroepsopleidingen
en om-, her-, en bijscholing krachtige wa
penen zijn in de nog lang te voeren strijd
tegen de werkloosheid.

\

De studie komt uiteraard niet zo maar uit
de lucht vallen. In de memorie van toelich
ting op de begroting voor het jaar 1984
maakte de Minister van Onderwijs en W e
tenschappen zijn voornemen bekend om
het gesubsidieerde cursorisch (avond) las
onderwijs op termijn te privatiseren, dat
wil zeggen niet langer te subsidiëren.
Een voornemen dat leidde to t verontrus
ting in de metaalindustrie en bij alle instel
lingen en organisaties die zich in ons land
met het lasonderwijs bezighouden. Het
gaat tenslotte om ca. 10.000 cursisten.
Overigens leidde niet alleen de voorgeno
men beleidswijziging van de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen to t het plan
van het N.I.L. om zijn visie op de toekom
stige behoeft en de gewenste structuur van
het lasonderwijs in Nederland in een con
creet plan samen te vatten. Vanuit het
bedrijfsleven kwamen steeds meer signa
len dat er te weinig lassers worden opge
leid in de moderne lastechniek (MIG/MAG
en TIG). Verder dat bepaalde (kader)opleidingen in het geheel ontbreken en dat de
outillage van vele scholen volstrekt onvol
doende is.
W at is er gedaan?
Er moet dus wat gebeuren. Mede op ver
zoek van het Ministerie van Economische
Zaken heeft het bestuur van het N.I.L. in
het voorjaar van 1986 daarom een w erk
groep ingesteld met als taak het geheel van
de lasopleidingen in ons land te bestuderen
en te inventariseren en voorstellen te doen
SenW 55STE IAARGANG NR 11

DE IN H O U D V A N H E T RAPPO RT
De behoefte aan gekwalificeerde las
sers (deel I en II)
Aan de hand van gegevens van het Centraal
Bureau voor de Statistiek en van gegevens
van het bedrijfsleven kon een raming w o r
den gemaakt van de behoefte aan cursisten
in 1990 voor de diverse lasprocessen en op
de verschillende niveaus. Het volgende
beeld w ordt verkregen (tabel I ), een ver
gelijking is gemaakt met het aanbod van
cursisten in het jaar 1982.
Dat jaar is gekozen omdat daarna geen
beginnercursussen (niveau I) meer ’moch
ten’ worden gegeven. Een maatregel van
het Ministerie van Onderwijs en W eten
schappen die door de industrie werd en
w ordt betreurd.
Geconcludeerd kan worden dat tussen de
totale ’berekende’ behoefte en het aanbod
zoals dat in 1982 was geen opzienbarende
verschillen zijn. Wel treedt er een ver
schuiving op tussen de diverse lasproces
sen, vooral het MIG/MAG lassen wint te r
rein ten opzichte van het lassen met bekle
de elektroden.
De toekomstige structuur (deel II)
Naast de avondcursussen worden op het
moment ook gekwalificeerde lassers op
geleid bij de CVV’s, in het leerlingwezen en
bij particuliere instellingen. Deze worden
eveneens afgesloten met een diploma.
Daarnaast w ordt (oriënterend) onderwijs

gegeven in het LBO en het KMBO. Het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschap
pen heeft het voornemen om ook in de
twee laatst genoemde opleidingstrajecten
kwalificerend lasonderwijs te laten geven
op respectievelijk niveau I en 2. Verder
heeft de overheid het voornemen om in de
toekomst de rol van het leerlingwezen bij
de handvaardigheidsopleidingen sterk uit
te breiden. In het N.I.L.-rapport w ordt een
schatting gemaakt (zie tabel 2) van de aan
tallen cursisten die langs deze trajecten
kunnen worden opgeleid. Deze cijfers w ij
ken overigens beduidend af van die welke
door het Ministerie van Onderwijs en W e
tenschappen worden gehanteerd in de no
titie aan de Tweede Kamer.
Een voorbeeld hiervan: In de N.I.L.-schattingen w ordt uitgegaan van een toename
van het aantal gronddiploma-cursisten via
het leerlingwezen van 100 to t 400. Het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschap
pen verwacht een toename to t 1000, een
vertienvoudiging dus. En dat terw ijl de
verwachting is dat er in totaal een daling in
het aantal deelnemers in het leerlingwezen
zal optreden.
Er w ordt in tabel 2 een vergelijking ge
maakt met de huidige situatie (in 1987) en
de verwachtingen in 1990.
Hieruit valt af te leiden dat vooral voor de
niveaus I en 2 een grote omwenteling zal
moeten plaatsvinden; voor niveau I bij
bovenvermelde instellingen een toename
van 5700 (bijna 300%) en voor niveau 2 een
toename van 1700 (ca. 150%). Zal dit te
verwerkelijken zijn? Het N.I.L. spreekt de
verwachting uit dat er nog wel een groot
aantal jaren overheen zullen gaan voordat
deze aantallen bereikt worden.
Bij een vergelijking van tabel I en 2 blijkt
overigens dat er voor de verschillende
niveaus 1,2,3 en 4 nog een tekort optreedt
van respectievelijk 5600,2400,900 en 800.
Deze zullen dus op een andere wijze moe
ten worden opgeleid. Dat kan niets anders
betekenen dan dat aan de avondcursussen
behoefte blijft bestaan.
Kwaliteitsborging (deel II)
Zoals bij de conclusies al vermeld is, zal het
N.I.L. trachten een erkenning door de
Raad voor de Certificatie te verkrijgen.
Dat betekent dat een aan de eisen des tijds
aangepast kwaliteitsborgingssysteem zal
moeten worden opgebouwd. Het N.I.L.
heeft in de loop van de jaren een goed
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Tabel I. Vergelijking van het aantal cursisten in 1982 en de verwachte vraag in
1990

Lasproces
Autogeen
Elektroden
M IG/M AG
TIG
TOTAAL

Niveau 1
Beginners
1982
1990

Niveau 2
Gevorderden
1982
1990

Niveau 3
Gronddipl.
1982
1990

2800
9800

800
3700
300
-

1000
2700
1000
500

1100
200

-

2600
7700
2000
1000

12600

13300

4800

5200

-

_

Niveau 4
Vakdipl.
1982
1990
300
500

-

100
1100
800
200

-

100
500
200
100

1300

2200

800

900

_

Tabel 2. O verzicht van het aantal opgeleide lassers in 1987 bij de aangegeven
instellingen en de behoefte in 1990

Regulier onderwijs
(LBO en KM BO )
Leerlingwezen
CCV's
Particuliere
instellingen
TOTAAL

Niveau 1
1987
1990

Niveau 2
1987
1990

3300

300

-

Niveau 4
1987
1990

1100

1000
1100
400

100
500
400

400
500
400

—

—

2000
2000
400

—

2000

50

50
50

2000

7700

1100

2800

1000

1300

50

100

sluitende organisatie opgebouwd van com
missies, gedelegeerden, toezichthouders,
voor beleidsvorming, toezicht en exami
nering van de lasopleidingen. Hiermee is
een stevige basis beschikbaar voor het rea
liseren van een kwaliteitsborgingssysteem.
Overleg met de Raad voor de Certificatie
zal leren in hoeverre deze structuur vol
doet aan de eisen van de raad.
De nieuwe cursusopzet (deel II)
- De enkele jaren geleden ingevoerde
geïntegreerde cursussen voor het booglassen met beklede elektroden worden
weer gesplitst in twee opleidingen, res
pectievelijk niveau I (beginners) en niveau
2 (gevorderden).
- De huidige elementaire opleidingen
voor MIG/MAG en TIG zijn eveneens ge
splitst in een niveau I en 2.
- Goede lassers die in twee verschillende
processen op niveau 4 zijn gediplomeerd
krijgen de mogelijkheid door te groeien
naar een kaderfunctie: meesterlasser.
De conclusies en aanbevelingen
van het rapport
In het rapport worden een negental con
clusies getrokken welke onderstaand
volgen.
- Het is van het grootste belang voor de
Nederlands Metaalindustrie dat op korte
termijn het aantal opleidingsmogelijkhe
den voor MIG/MAG-lassers sterk w ordt
uitgebreid.
- De instelling van een opleiding to t MIG/
MAG-lasinstructeur heeft hoge prioriteit.
Om in de komende jaren aan een voldoen
de aantal MIG/MAG-lassers een cursus te
kunnen geven zullen per jaar in aanvulling
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Niveau 3
1987
1990

op de in het rapport vermelde opleidings
behoefte ca. 100 MIG/MAG-lasinstructeurs moeten worden opgeleid.
- Een TIG-opleiding moet eigenlijk nog zo
goed als geheel van de grond komen. Even
als voor het MIG/MAG-lassen is ook hier
eerst een instructeursopleiding noodzake
lijk, de komende jaren eveneens leidend
to t een inhaalvraag, in dit geval geschat op
50 per jaar.
- In aanvulling op de bestaande kaderopleidingen is er behoefte aan een opleiding
to t 'Meesterlasser’, analoog aan de Duitse
opleiding ’Schweissfachmann’, te r vergro
ting van het kennisniveau op de werkvloer
en daarmee van de kwaliteit van het
laswerk.
- In verband met de noodzaak to t mecha
nisering en automatisering, om de produktiekosten te verlagen, zullen ook op deze
gebieden opleidingen moeten worden op
gezet, terw ijl in de huidige opleidingen aan
deze aspecten ruimere aandacht zal moe
ten worden besteed.
- Om de kwaliteit van de lasopleidingen te
verhogen zal het huidige kwaliteitsbor
gingssysteem moeten worden geperfecti
oneerd. Doelstelling daarbij is de erken
ning door de Raad voor de Certificatie van
het N.I.L. als Certificeringsinstelling.
- In overleg met een instelling als de Stich
ting Opleidingen Metaal (SOM) en met de
Overheid en het bedrijfsleven moeten, aan
de huidige stand van de techniek en aan
moderne onderwijskundige inzichten aan
gepaste leerstof, lesmateriaal, demonstra
tiemateriaal en oefenprogramma’s w o r
den ontwikkeld.
- De voornemens van de overheid om in
het reguliere lager beroepsonderwijs, in

het kort middelbaar beroepsonderwijs en
in het leerlingwezen aanzienlijk grotere
aantallen cursisten te doen opleiden to t
door het N.I.L. erkende lasopleidingsniveaus zullen door het N.I.L. worden onder
steund. De cijfermatige onderbouwing
toont echter aan dat deze ontwikkeling de
noodzaak van betaalbaar cursorisch avond
onderwijs voorlopig niet zal kunnen weg
nemen. Voor 1990 is een behoefte aan
aanvullende opleidingscapaciteit berekend
van 5600 cursisten op niveau 1, 2400 cur
sisten op niveau 2, 900 cursisten op niveau
3 en 800 cursisten op niveau 4, in totaal
9700 cursisten.
- Volgens het N.I.L. is een overgangsperi
ode van enkele jaren noodzakelijk om de
opleidingscapaciteit in het dagonderwijs
kwantitatief en kwalitatief uit te bouwen
en vast te stellen welke behoefte aan
avondonderwijs op langere termijn per
manent zal blijven bestaan.
De kosten van de
handvaardigheidsopleidingen
(deel II)
In het rapport w ordt becijferd dat de tota
le kosten, voor 22000 cursisten, ca.
ƒ 77.000.000,- bedragen. Met een gemid
delde cursusprijs + examengeld van ca.
ƒ 1.000,- zal dus ca. ƒ55.000.000,- uit
andere bronnen moeten komen. Voor een
eenmalige investering voor het opstellen
en moderniseren van lesmateriaal, ver
nieuwing en aanvulling van lasplaatsen, ou
tillage en apparatuur is daarnaast een be
drag van ƒ 21.000.000,- benodigd. Indien
de subsidie voor de avondcursussen weg
valt zal de cursusprijs vijf- a zesmaal zo hoog
worden.
Diversen
In het rapport w ordt verder nog aandacht
geschonken aan de noodzakelijke sprei
ding van de opleidingsinstituten en aan
opleidingen in het kader van mechanisering
en automatisering. In deel III worden be
handeld de leerdoelen, de richtlijnen voor
de vaktheorie, de werkstukprogramma’s
en de beoordelingscriteria.
Slotopmerking
Het N.I.L. hoopt met zijn studie een duide
lijke aanzet te hebben gegeven voor een
dringend noodzakelijke nieuwe opzet
voor het lasonderwijs in ons land. W el zal
nog met de overheid overeenstemming
moeten worden bereikt over de invulling
van een en ander. Op de eerste plaats zal
getracht moeten worden een overgangs
periode van enkele jaren in te voeren,
onder andere om na te gaan of de voorge
stelde veranderingen wel uitvoerbaar zijn
c.q. niet to t een tekort aan goed opgeleide
lassers zullen leiden.
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Daarom buigt Seton de pijpen machinaal. Elke
gebogen bocht scheelt 2 lassen. Dat leidt regelrecht
naar een betere kwaliteit van de pijpen.
En het laswerk dat resteert wordt door ervaren en
goed geschoolde vakmensen zeer nauwgezet gedaan.

HOE MINDER LASSEN, HOE BETER DE PIJP.
Seton fabriceert enkel en alleen pijpleidingen. Volgens
’t Prefab-systeem. Deze specialisatie is onze kracht.
Het resultaat is dat alle pijpen van Seton al volledig
afgelast (en zelfs met de juiste
oppervlaktebehandeling) maatklaar naar het werk
gaan. Dat komt de kwaliteit van de installatie ten
goede. Verder scheelt het een hoop heen-en-weer
gesjouw. Dus tijd.
Seton is erbij. Vanaf het eerste ontwerp tot en met
de komplete installering.

Want wat waard is
gedaan te worden,
is waard goed
gedaan te worden.

Informatie en offertes:
Ketel weg 30, 3356 LE Papendrecht. Telefoon (078) 152011.

PIJPLEIDINGEN
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SETON
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- Achtersteven
secties
- Sectie bouw
- Masten bouw
- Zwaar gecompliceerd constructiewerk

Standaard leverbaar tot 1600 pk.
Speciale uitvoeringen en grotere
vermogens, aangepast aan uw
wensen en bedrijfsomstandigheden,
kunnen geleverd worden.

Vraag vrijblijvend inlichtingen

m«clh!iiim©i?€tbriiek b.w.

Vraag prijs en uitvoerige dokumentatie bij

HOLLAND
DAKTD
n U C It~

J ohan
DANE BV

PROPELLER

Van Neckstraat 5
Zaag 27. Postbus 2020
2930 AA Krimpen a/d Lek
Telefoon 01807-19988
Telefax 01807-19256
Telex 24157

A lm é é r dan 60 ja a r
s te rk in z w a a rw e rk

9601 G W H O O G E Z A N D
telefoon (05980) 92253
fax

(05980) 99659
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NIEUWSBERICHTEN

Duisburger
Kolloquium
Schiffstechn i k/Meerestechn i k
Op 10 en I I juni 1988 w ordt in Duisburg
het 9de Duisburger Kolloquium Schiffs
technik/Meerestechnik gehouden. Over
het onderwerp ’Das Schiff m it Steuerauto
matik' worden op 10 juni een 15-tal korte
voordrachten met Forum-discussie ge
houden door een aantal Duitse en Neder
landse sprekers, terw ijl op 11 juni kan
worden deelgenomen aan een excursie.
Nadere inlichtingen en inschrijving bij Uni
versität GH Duisburg, Studiengang Schiffs
technik, Lotharstrasse I , D-4100 Duisburg
I, tel. 0203-3792779.
9de Int. Havencongres A ntw erpen
Het 9de Internationale Havencongres
w ordt tegelijkertijd met de 6de Interna
tionale Havententoonstelling van 20 to t 24
juni gehouden in Antwerpen, georgani
seerd door de Koninklijke Vlaamse Inge
nieurs Vereniging.
De onderwerpen zijn:
- Havenplanning
- Havenrenovatie
- Netwerken voor informatie (VTS)
- Onderhouds baggerwerken
- Havenbouw.
Voor nadere inlichtingen: K.V.I.V., Jan van
Rijswijcklaan 58, B-2018 Antwerpen, tel.
03-2160996.
Symposium 'Zeehaven Den H elder
op weg naar 2 0 0 0 + ’
Voorafgaand aan de nationale maritieme
manifestatie ’Den Helder 200 jaar haven
stad’, w ordt op 22 juni 1988 onder het
m otto ’Zeehaven Den Helder op weg naar
2000+’ een symposium georganiseerd door
de Helderse afdeling van de Koninklijke
Vereniging van Marine Officieren en de
Haven- en Scheepvaartvereniging 'Den
Helder'. Het symposium w o rd t gehouden
in de grote zaal van 't Huys Tijdverdrijf aan
de Kanaalweg te Den Helder. De afgelo
pen jaren is de economische groei van de
zeehaven Den Helder getroffen door ach
tereenvolgens de recessie in de offshoreindustrie, de quoteringsmaatregelen voor
de visserij, en de afslanking bij de Rijkswerf.
In de haven is echter flink geïnvesteerd. Op
het symposium staat de vraag centraal hoe
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al deze faciliteiten optimaal gebruikt kun
nen worden en welke rol de sectoren
visserij, offshore, koopvaardij, Koninklijke
marine, en recreatie hierin kunnen spelen.
Zowel landelijke als lokale inleiders op het
gebied van havenontwikkeling en havengebruik zullen hun visie geven op de huidige
en toekomstige mogelijkheden van de Hel
derse haven.
Kosten van het symposium, inclusief lunch,
rondvaart, aperitief en nassimaaltijd, be
dragen ƒ 40,- p.p. Gaarne dit bedrag over
maken op rekeningnummer 673 36 36 86
bij de NMB-Bank te Den Helder onder
vermelding van: ’Symposium Zeehaven
Den Helder’.
Het postgironummer van de bank is 17410.
Betrouwbaarheidsanalyse
Van 19 t/m 23 september 1988 w ordt in
Rotterdam een vijfdaags internationaal se
minar over Betrouwbaarheidsanalyse ge
houden. Betrouwbaarheidsanalyse (Reliability Engineering) is op integrale wijze
toepasbaar voor de ontwikkeling en ver
betering van industriële produkten en
technische systemen. De functionele pres
tatie, instandhouding, veiligheid, beschik
baarheid en economische factoren van de
produkten en systemen worden hierbij
over de totale levensduur beschouwd.
Het vijfdaagse internationaal CBO-seminar baseert zich op een eenentwintigjarige
toepassingservaring bij de ontwikkeling
van geavanceerde technologische syste
men in de west-europese industrie. Het
seminar staat onder leiding van senior
CBO deskundigen. Het programma omvat
een op de industriële praktijk gerichte
behandeling van prestatie- en faalproceskarakteristieken, analyse en beoordeling
van verschillende systeem/produkt confi
guraties, de fmeca- (failure mode effect
criticality analysis), fta- (fault tree analysis),
betrouwbaarheid-predictie en andere me
thodieken, de opzet en uitvoering van betrouwbaarheids-beproevingen, databan
ken en computer-ondersteuning, technisch-economische optimalisering, en in
tegraal beheer van het betrouwbaarheidsgebeuren {reliability-assurance en -mana
gement). Case-studies en praktijkvoor
beelden worden uitvoerig besproken.
Het seminar w ordt in het Engels gehou
den. Een postuniversitair niveau van de
deelnemers w ordt verondersteld. In het
bijzonder is het seminar bestemd voor:
- de technische directie en hogere be
drijfsleiding van industriële bedrijven

- senior ingenieurs verantwoordelijk
voor research en ontwikkeling, produkt- en proces-ontwerp, beproeving,
kwaliteitsbeheer, technisch beheer van
bedrijfs-installaties, technische bedrijfs
veiligheid, en technisch onderhoud.
Inschrijven en nadere inlichtingen bij: CBO
- CENTRUM VOOR BEDRIJFSONTWIK
KELING, Postbus 30042, Beursgebouw,
3001 DA Rotterdam. Tel.: 010-4139020.

Proeftochten
Boeran
Op 7 april 1988 heeft met goed gevolg
proefgevaren het motorschip BOERAN',
bouwnummer 250 van Scheepswerf Ferus
Smit B.V. te Foxhol, bestemd voor Feran II
Shipping B.V. te Paterswolde.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 60,00 m,
breedte 10,50 m en holte 4,00 m.
In dit schip is een Caterpilar hoofdmotor,
type 3508 DI-TA, met een vermogen van
578 kW bij 1600 omw/min. geïnstalleerd.
Het schip werd gebouw onder toezicht
van Bureau Veritas voor de klasse: 13/3 E ^
Cargoship Deep Sea.

Terschelling
Op 29 april 1988 heeft met goed gevolg
proefgevaren
het
betonningsvaartuig
’TERSCHELLING’, bouwnummer 8633
van Damen Shipyards B.V. te Gorinchem,
bestemd voor het Directoraat Generaal
Scheepvaart en Maritieme Zaken. Hoofd
afmetingen zijn: lengte 40,00 m; breedte
10,25 m en holte 4,00 m.
In dit schip zijn geïnstalleerd twee M.A.N.
hoofdmotoren, type Brons 7 L 20/27 met
een vermogen van 700 kW bij 1000 omw/
min en een DAF hulpmotor, type DH 825
met een vermogen van 73 kW bij 1500
omw/min.
Het schip werd gebouw onder toezicht
van Bureau Veritas voor de klasse: I 3/3 E +
Special service/buoylaying vessel Deep sea
Ice II.

Offshore
Go-ahead for new N o rth Sea field
oil production
Britoil’s Don oilfield in the North Sea is the
first offshore development to be approved
by the British Government in 1988.
Announcing the company’s plans, Peter
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M o rris o n , Minister for Energy, said it prop
osed to develop the Don field initially by
satellite subsea wells linked to the Thistle
platform.
’It is clear’, he said, 'that low cost satellites
using the latest subsea technology repre
sent one of the ways forward for the eco
nomic development of small offshore oil
fields.'
The evidence I have seen recently through the w ork o f the Offshore Energy
Technology Board’s subsea group and re
cent development approvals for fields such
as Glamis, Chanter and now Don - is that
this technology has a very real potential for
growth as a means of developing a wide
range of field types and is a cost-effective
solution to the development of marginal
fields.’
Containing some 56 million barrels of re
coverable reserves, the new field disco
vered in 1976, is located in block 2 11/ 18A
of the N orth Sea, 15 km north of the
Thistle field.
The company intends to develop it in tw o
phases: the first, consisting of three wells in
the Don northeast area, and covering re
serves of about 24 million barrels of oil and
111 000 tonnes of natural gas liquids, is
expected to cost about £ 62 million. Initial
production is scheduled to start in late
1989 and peak output is expected to be
about 12 000 barrels a day.
The second phase is estimated to cost
much more to develop. It w ill come on
stream in 1991 and boost daily production
to a forecast 30 000 barrels. Eventual life of
the field is anticipated at about 14 years.
Britoil’s Don partners are Deminex, Santa
Fe, Chevron, Tricentrol and Petrofina.
In January Britoil announced a discovery
some 320 km northeast of Aberdeen,
Scotland. Known as the Forth field, it holds
an estimated 200 million barrels of re
coverable oil reserves and 17 000 million
m3 of recoverable gas within block 9/23B.
Further drilling is planned to establish the
full extent of these reserves.

(IPS)

New handling system saves drill
rig space
British Petroleum (BP) engineers have de
veloped an alternative method of storing
and dispensing cement and barite to make
important savings in tw o of offshore drill
ing’s most valuable commodities - space
and weight. The Non-Pressurised Bulk
Storage and Handling System, as it is called,
is described by Mr Keith Floyd, manager of
BP Exploration’s drilling technology, as a
'big step forward’.
A full-size pilot plant has been built at
Doncaster in northern England to prove its
feasibility and reliability offshore. This was
able to simulate transfer of products from
supply boats to platforms and also enabled
studies to be made of non-pressurised
storage, the venting system, discharge
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characteristics, and equipment evaluation.
Trials with the pilot plant were said to be
completely successful and the first produc
tion system is being designed for installa
tion on the BP-operated Gyda platform off
Norway.
Drilling a typical offshore development
well requires about 300 tonnes of cement
and between 400 and 500 tonnes of barite,
depending on the weight of the drilling
fluid. These products have traditionally
been stored in cumbersome pressure ves
sels which can take up to 20 per cent of the
volume of a platform’s drilling module. The
products have to be fully-fluidised and the
vessels pressurised for discharging.
BP’s non-pressurised system uses square
silos, nesting in a honeycomb arrangement
which can be integrated w ith the drilling
module. Discharge is by gravity mass flow,
which cuts out the need for fluidisation and
pressurisation. The system lends itself to an
automated and integrated design package
including loading and vent lines, product
storage and discharge system. It is simple to
operate, needing considerably fewer
valves and control gear than the pressu
rised system. Another advantage is that it
can be commissioned in the construction
yard.
The volume reduction can be as much as 15
per cent - down to five per cent of the
drilling module. Product losses through
the venting system, which were previously
up to 30 per cent, can be cut to less than
one per cent and the non-pressurised stor
age silos do not require statutory inspec
tions.
(LPS)
U K national hyperbaric centre
commissioned
The first manned dive to below 305 metres
has formally completed a programme of
verification and final commissioning of Bri
tain’s new national hyperbaric centre in
Aberdeen, Scotland.
A series of biomedical and bio-engineering
experiments carried out over a 15-day
period by a four man team of divers repre
sented the deepest manned dive to be
achieved in any independent UK dive simu
lator. The new centre has previously been
used for manned trials to 100 metres and
unmanned descent to a maximum depth of
600 metres.
The completion of the latest manned dive
means that NHC, which was formally
opened in September 1987, is fully com
missioned fo r manned diving simulation
and fo r equipment testing to 1000 metres
in its hydrostatic test chamber. In addition
to its primary objective of system verifica
tion, the dive had important secondary
objectives related to a programme of tests
and trials on subjects related to human
intervention at great depth. These were
carried out by tw o teams from Aberdeen
University.

The w ork of D r Valerie Flook and Isla
Fraser from the University’s physiology
department produced evidence for the
first time of a physiological phenomenon
which may limit a diver’s ability to w ork
hard. The problem is caused by a transient
narrowing at depth of the trachea of divers
breathing the dense helium/oxygen gas
used in saturation diving. The team plans to
continue its study into the phenomenon
during deeper dives scheduled to take
place later this year at NHC.
Another investigation by Mr Sam Brooke
of the University’s phychology depart
ment, was carried out with a computerised
phychological performance battery, used
in conjunction with physiological measure
ments which assessed diver performance
at depth. The w ork was part of a larger
study which explores diver selection for
w ork at depths greater than 350 metres.
As part of their planned w ork schedule, the
divers carried out a series of ergonomic
trials on the new Secondary Life Support
(SLS) breathing system of Gas Services Ltd.
SLS is a self contained breathing system
developed to extend the emergency sup
ply o f a diver. NHC offered Gas Services
Ltd the opportunity to use the deep dive
programme to carry out operational tests
on the equipment by commercial divers.
(LPS)

Diversen
Van Lessen en Punt Groep verhuisd
Met ingang van 30 april is de Van Lessen en
Punt groep verhuisd naar de Admiraal de
Ruijterstraat 20 in Schiedam. Het posta
dres is: Postbus 175, 3100 AD Schiedam,
tel. 010-4737388; telefax 010-4731006;
telex 23339 (uncle).
Rederijen willen experim enten m et
bemanningsomvang
De Grote Handelsvaart-rederijen Nedlloyd, Shell Tankers en W interport hebben
een verzoek ingediend om te experimen
teren met kleinere bemanningen dan nu
nog is toegestaan. Dat bleek op een voor
lichtingsbijeenkomst van het DirectoraatGeneraal Scheepvaart en Maritieme Zaken
over bemanningskwesties.
Shell Tankers en Nedlloyd experimente
ren ieder met één schip al geruime tijd met
een bemanning van 15 man en willen dat nu
uitbreiden to t zeven schepen. De chemicaliënrederij W interport is nieuw in dit ge
zelschap en staat ook een ander experi
ment voor ogen, namelijk het vervangen
van Nederlandse gezellen (niet-officieren)
door minder Aziaten. In totaal zouden de
experimenten rond de twintig schepen
kunnen omvatten.
Met de experimenten willen de rederijen
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een aanzet geven to t de zogeheten kernbemanning voor de Grote Handelsvaart,
die uit 12 of 13 man zal bestaan. Het
experiment met een bemanning van vijf
tien man per schip dat Nedlloyd en Shell
Tankers het afgelopen half jaar hebben
gedaan, is wat de Stichting CMO betreft
geslaagd. Die conclusie is echter niet over
genomen door de overheid, omdat die het
experiment van te korte duur vond om het
al te verbreden to t een groter aantal
schepen.
Transport 3-5-'88
Mardoc, een nieuw onafhankelijk
adviesbureau
Onlangs is er een nieuw, onafhankelijk ad
viesbureau opgericht, het Mardoc. Het
Mardoc, Maritime Development and O rganization Consultancy B.V., is een initia
tief van ir. A. P. A. jaeger.
Het adviesbureau is gespecialiseerd in
identificatie formulering beoordeling, tendering, contractonderhandeling, begelei
ding en evaluatie van projecten op het
gebied van watertransport (schepen, ha
vens, overslag, uitrusting, navigatiemidde
len, scholing enz. voor zee- en binnenvaart)
in Nederland en ontwikkelingslanden.
De heer Jaeger zal onder meer optreden
als raadgevend ingenieur Watertransport
ten behoeve van het ministerie van Buiten
landse Zaken Directoraat-Generaal Inter
nationale Samenwerking.
Voor inl.: Mardoc, Aerdenhout, tel. 023247910.
Schuttevaer 30-4-’88
Sanering w aterbodem s
Minister Smit-Kroes van Verkeer en Wa
terstaat heeft het bedrijfsleven per adver
tenties opgeroepen om ideeën en nieuwe
technieken aan te dragen voor de sanering
van een aantal vervuilde waterbodems.
Deskundigen van binnen en buiten Rijks
waterstaat zullen de plannen beoordelen.
Vervolgens zullen de indieners van de bes
te plannen worden uitgenodigd prijsaanbiedingen te doen.
Het gaat om de volgende locaties: in het
Botlekgebied de Geulhaven en de Chemiehaven, het IJmeer bij de Diemerzeedijk, de
gemeentehaven van Stein, de Nieuwe of
Malburgerhaven te Arnhem, voorts in de
Oosterschelde de havens van Yerseke en
Colijnsplaat, eventueel ook de havens van
Bruinisse en Zierikzee en de Hollandsche
IJssel.
Voor laatstgenoemd water gaat het om
een studieopdracht over de wijze van mi
lieuvriendelijk baggeren in stromend wa
te r en de integrale verwerking van te sane
ren bodems. Bij de berging van vervuilde
baggerspecie is het vooral van belang dat in
de nabije toekomst een beperkte bergingsruimte op land beschikbaar is en dat
bij het bergen onder water de wijze van
berging, bijvoorbeeld isoleren van vervuil
de specie, nog een probleem is.
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Naast berging op land en isoleren onder
water is er nog de mogelijkheid met be
paalde technieken de vervuiling in een klein
volume te concentreren en daarna te reini
gen of te bergen. Doel is in ieder geval een
oplossing te kiezen met voldoende rende
ment voor het milieu, een zo gering moge
lijk beslag op de beperkte bergingsruimte
en die financieel verantwoord is.
De eerste plannen moeten vóór 7 juni bij
de beoordelingscommissie p/a Rijkwaterstaat, Postbus 20906,2500 EX in Den Haag
worden ingediend. Voor eind juli krijgen
de indieners bericht over de beoordeling
van hun plannen.
De V O C in de kaart gekeken
Van 25 mei to t en met 21 augustus is in het
Zuiderzeemuseum een unieke tentoon
stelling te zien over het reilen en zeilen van
de kaartenkamers van de meest roemruch
te Nederlandse handelsmaatschappij uit de
Gouden Eeuw, de Verenigde Oostindische
Compagnie. DE VOC IN DE KAART GE
KEKEN, cartografie en navigatie van de
Verenigde
Oostindische
Compagnie,
1602-1799, zoals de titel voluit luidt, toont
de ontwikkeling van twee eeuwen VOC
aan de hand van haar kaarten: van zeemacht
op zoek naar handelsmogelijkheden to t
koloniserende landmacht. Meer dan 250
zelden of nooit getoonde bruiklenen uit de
belangrijkste Nederlandse collecties op dit
gebied maken van deze tentoonstelling
een uniek gebeuren.
De hoofdtentoonstelling bestaat uit twee
delen. In het eerste deel aandacht voor de
ontwikkeling, produktie en het gebruik
van kaarten en navigatiemiddelen die nodig
waren voor de reis naar de Oost. Het
tweede deel is gericht op Azië: de produk
tie van kaarten voor de interaziatische
vaart, ontdekkingsreizen en als laatste de
landcartografie.
De tentoonstelling is te bezichtigen in 'Het
Peperhuis’, dat als voormalig pakhuis van
de VOC een uitstekend decor vormt. 'Het
Peperhuis’ maakt deel uit van het Binnen
museum van het Zuiderzeemuseum te
Enkhuizen.
RO-RO Safety study
Lloyd’s Register’s Safety Technology De
partment is to study the methods for en
hancing the stability and survivability stan
dards of ro-ro passenger ferries in a major
investigation commissioned by the De
partment of Transport.
This independent investigation, which will
span 12 months, will assess the overall
safety of these ships by using formal risk
analysis tecnhiques. The role of human re
liability will be an important part of Lloyd’s
Register’s research, together w ith com
prehensive assessment o f design, construc
tion and operation.
The potential hazards - such as ship colli
sion, fire and explosion, and chemical cargo
leakage - often associated with the design

and operation of ro-ro ships will be identi
fied. The safety of the passengers, crew and
cargo, ship operations (eg ship and shore
management, regulations and training) and
port operations (eg port management,
cargo control and stevedoring) will all be
taken into account.
A fter analysing various existing designs and
the operational aspects relating to them,
Lloyd’s Register’s Safety Technology De
partment will produce a computer-based
simulation risk model to correlate with
existing accident and event data held by LR
and so measure the effects of improved
design, ship operations and ship/shore
management.
LR will be making recommendations to
ensure that proposed model tests, part of
an extensive Department o f Transport re
search programme, address the main safety
issues. It is intended that suggestions for
improvements to the Regulations covering
design and operations will also be made
and, where necessary, a cost/benefit analy
sis for improved safety will be undertaken.
In this study, LR is continuing the important
w ork recently undertaken for the DTp in
connection with the ’Herald of Free Enter
prise’ inquiry. It also undertook a separate
investigation for the General Council of
British Shipping to examine the levels of
safety in ro-ro passenger ship operations,
comparing this with not only the safety of
other ship types but that of various indus
tries in the transport system, such as road,
rail and air, as well.

Nieuwe uitgaven
N E D E R LA N D E SCHIPPERS
A L M A N A K 1988
Jaarboekje der Koninklijke Schippersvere
niging 'Schuttevaer'
92ste jaargang.
Uitgave Weekblad Schuttevaer. Postbus
21526, 3001 AM Rotterdam
150 pagina’s.
Prijs ƒ 25,De editie 1988 van de Nederlandse Schip
pers Almanak bevat nu door het toevoe
gen van Brugge, Doetinchem, Krimpen a/d
IJssel, Oss, Roosendaal en W ijk bij Duur
stede gedetailleerde informatie over 61
zee- en binnenhavens. Tevens is nieuw de
’Modelverordening Binnenhavengeld’ op
genomen. Daarnaast vindt men o.a. de uit
gebreide Autotelefoonlijst Binnenvaart,
de gegevens van alle KSV-afdelingen,
adressen van scholen en internaten, vakop
leidingen, welzijnsorganisaties, musea, bi
bliotheken, adressen van verladers, make
laars en expediteurs, een wegwijzer be
treffende regelingen en overheidsdien
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sten, informatie over alle schippersbeur
zen in Nederland, België en Frankrijk, politieadressen, watergetijden en waterhoog
te, laad- en lostijden en overliggeld en
statistieken betreffende de Rijn- en bin
nenvaart 1986/1987, Bij aankoop ontvangt
men een kaart van de haven van A n t
werpen.
Het is een goed verzorgd handboek, dat op
geen binnenschip van enige omvang gemist
kan worden.
K. J. S.
LLO YD ’S N A U T IC A L
YEAR B O O K 1988
H. Arnold.
Uitgave: Lloyd’s of London Press. Sheepen
Place Colchester. Essex C 0 3 3LP,
England.
488 pagina’s.
Prijs £ 18,De nu reeds 97ste uitgave van dit maritie
me handboek bestaat uit vier delen. Het
eerste deel bevat de rederijkundige onder
werpen, zoals de gang van zaken op de
gebieden van de vrachtenmarkt, het
scheepsontwerp, het onderzoek, de rede
rijen, de internationale voorschriften, de
havenontwikkeling en de communicatie op
zee. Het tweede gedeelte geeft detailin

formatie over Lloyds zelf, waaronder een
overzicht van de ongevallen op zee.
Het derde deel geeft de ontwikkeling op
het gebied van de internationale maritieme
rechtspraak en de internationale afspraken
en voorschriften. Het laatste deel bevat
een zevental overzichten, waaronder een
overzicht met wat informatie over elk land
in de wereld, een overzicht van de belang
rijkste nationale en internationale maritie
me organisaties, een afstanden tabel, tabel
len met maten en gewichten en een over
zicht van de belangrijkste maritieme confe
renties en tentoonstellingen welke dit jaar
worden gehouden. Zoals gebruikelijk is dit
handzame boek stevig ingebonden uitge
voerd. Een goed handboek dat bij geen
rederij zal ontbreken.
K. J. S.
Handleiding M S-D O S PC -D O S
P. Oets. Bijgewerkt to t de versies 3.21 en
3.30, Uitgave P. Oets, Postbus 18250,
1001 ZD Amsterdam. 191 pagina’s. Prijs
ƒ 49,-.
Het boek is een goede handleiding voor
het gebruik van het besturingssysteem van
personal computers die volgens de nor

men of naar het voorbeeld van de IBM PC's
gemaakt zijn. Het is de grote verdienste
van het boek dat zij die voor het eerst,
zonder enige kennis van computers, met
een personal computer en alle bijbehoren
de randapparatuur en programmatuur
vooruit moeten, hierin een duidelijke inlei
ding en handleiding vinden. Dat comman
do's die alleen voor programmeurs van
belang zijn in een volgend boek besproken
zullen worden en dus in dit boekje weg
gelaten zijn komt de toegankelijkheid al
leen maar ten goede. De stof is zo systema
tisch gerangschikt dat men ook later snel
iets kan naslaan. Het is dan ook een boek
dat gemakkelijk door de eerste problemen
met het werken met een personal compu
te r heen helpt en dat geheel ingesteld is op
het nuchtere feit dat geen stap, cijfer, let
te r o f teken mag worden overgeslagen,
omdat een computer nu eenmaal een dom
ding, slechts gevuld met elektronica,
schroeven en lucht is. Het bevat geen brein
dat wel ongeveer snapt wat de bedoeling
is. Vandaar dat dit boek in een grote be
hoefte voorziet.
K. J. S.

VERENIGINGSNIEUWS
Jaardiner 1988
223 leden met hun gasten namen deel aan
het Jaardiner 1988 dat op zaterdag 16 april
door de afdeling ’Groningen’ werd georga
niseerd te r gelegenheid van de viering van
het zesde lustrum van de afdeling, die werd
opgericht in 1958. Het was een dubbel
feest, aangezien ook het 90-jarig jubileum
van onze Vereniging werd gevierd.
Als ontmoetingsplaats was hotel Princenhof in Eernewoude gekozen, evenals de
vorige lustrum viering in 1983 in Lauswolt,
bleek Princenhof wederom een goede
keus van de feestcommissie, bestaande uit
de heren P. H. M. Habes en D. H. Kuiper,
die zich geen moeite gespaard hebben om
dit feest to t een succes te maken.
De belangstelling uit de andere afdelingen
voor dit jaardiner was groot, namelijk de
helft van de deelnemers kwam van elders
om het lustrumfeest met de Groningers en
Friezen bij de grens van beide provincies te
vieren.
Na het welkomstwoord van de Groningse
voorzitter, Ir. R. W . Kortenhorst, wiens
voorzitterschap helaas door verhuizing
naar elders ’te k o rt’ heeft geduurd, kon het
buffet-dansant een aanvang nemen waarbij
de voorzitter van het Hoofdbestuur, Prof.
Ir. S. Hengst, het tafelpresidentschap op
zich nam.
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Na de gebruikelijke heildronk op het wel
zijn van onze Koningin en haar huis werd al
snel gedanst op de zoete tonen van het
kwartet Papillon’.
Als eregasten zaten de scheidende voor
zitter van het hoofdbestuur tng. C. W. van
Cappellen, de scheidende voorzitter van
de Amsterdamse afdeling Ir. O. R. Metzlar
en de scheidende Redacteur van ’Schip en
W e rf Ir. J. N. Joustra aan.
In zijn tafelspeech memoreerde Prof.
Hengst hun vele verdiensten voor onze
vereniging.
Verder vermaak bezorgde een vingervlug
ge goochelaar die met zijn vele rappe truc
jes de gasten aan tafel kwam verrassen.
Rond middernacht eindigde dit zeer geani
meerde feest waarmee de Groningse afde
ling wederom bewezen een club van
voortreffelijke gastheren te zijn!
P.A.L.

In Memoriam
W . P. Sinnema
Op 3 mei j.l. overleed te Sneek de heer W.
P. Sinnema, oud- werktuigbouwkundig as
sistent van het Bouwbureau van de Kon.
Ned. Stoomboot Mij. N.V.

De heer Sinnema, die de leeftijd van 73 jaar
bereikte, was bijna 37 jaar lid van onze
vereniging.

Personalia
Ir. J. N. Joustra Erelid
Na het overlijden van het laatste erelid S.
van West in maart 1983 heeft de Algemene
Ledenvergadering op 27 april j.l. weer een
nieuw erelid benoemd.
Deze eer is te beurt gevallen aan Ir. J. N.
Joustra, die op grond van zijn vele verdien
sten als Bestuurslid van de afdeling ’Rotter
dam’ (21 jaar), Hoofdbestuurslid en pen
ningmeester (14 jaar) en Redacteur van
’Schip en W e rf (22 jaar), met algemene
stemmen werd benoemd to t erelid van
onze Vereniging.
KO NINKLIJKE
O N D E R S C H E ID IN G E N
Ter gelegenheid van de verjaardag van
Hare Majesteit de Koningin werd aan de
volgende leden van onze Vereniging een
Koninklijke Onderscheiding toegekend:
Prof. Ir. N . Dijkshoorn oud-Hoogleraar
bij de afdeling der Maritieme Techniek aan
de T.U. Delft werd benoemd to t Ridder in
de Orde van de Nederlandse Leeuw.
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F. J. Jonkman Directeur van I.T.C. te
Haarlem werd benoemd to t Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.
Ing. G. F. H . O osterop oud-Directeur
van Damen Shipyards te Bergum werd
eveneens benoemd to t Ridder in de Orde
van Oranje Nassau.

Ir. C. Pannevis
Met ingang van 14 april 1988 is Ir. C.
Pannevis benoemd to t adjunct-directeur
bij de Maatschappij voor Industriële Pro
jecten N.V. (MIP). Hij is reeds sinds sep
tember 1984 in dienst bij de MIP als investment manager en staat aan het hoofd van de
groep voor projecten in de metaal- en
kunststofproduktenindustrie, transport,
scheepvaart en offshore.
Ir. O . Bussemaker
Per I mei j.l. heeft de heer Ir. O. Bussema
ker zijn functie van adjunct-directeur en
technisch leider bij Schottel Nederland
B.V. na ruim 26 jaar neergelegd en is toege
treden to t de Raad van Commissarissen
van Schottel Nederland Scheepsbouw B.V.
te Warmond.
De Netherlands Branch van het
Institute of M arine Engineers
De volgende Bestuursmutaties vonden
plaats in de Netherlands Branch van het
I.M.E.
Tot nieuwe voorzitter werd gekozen de
heer P. van Staalduinen F.I.Mar.E.
T ot secretaris werd gekozen de heer
A. Baljet C. Eng. F.I.Mar.E. het adres van
de secretaris is Dravietdijk 4, 4706 LD
Roosendaal, tel. 01650-32893.
45 jaar Ned. V e r. van Kapiteins
te r Koopvaardij
Meteen receptie op 22 april j.l. in Congres
centrum Engels te Rotterdam vierde de
Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter
Koopvaardij haar 9de lustrum sedert de
oprichting in 1943 tijdens W ereldoorlog II
in Londen.
Ter gelegenheid van deze lustrumviering
werd een boekje, getiteld ’Odyssee van
Koopvaardijkapitein’ uitgebracht. Het
boekje is geschreven door één van de
oudste leden, Kapitein T. de Graaf en bevat
het verhaal van zijn omzwervingen in de
Tweede Wereldoorlog.

WIUJMDK;
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W IL L IA M F R O U D E ’ JUBILEUM PRIJSVRAAG

W aarom deze prijsvraag?
Het is ons bekend dat bij een groot aantal
studenten in Nederland innovatieve
ideeën aanwezig zijn. W ij weten ook dat de
motivatie om deze ideeën uit te werken

ontbreekt. Met deze prijsvraag willen w
de stimulans geven om deze ideeën uit t
werken, zodat niet alleen de studenten ze
maar misschien de gehele maritieme sec
to r daar baat bij heeft.

VERKO RTE R EG LEM EN TEN

volgende gebieden:
- voedselwinning
- energiewinning
- transport
- defensie of kustwacht
- zeemijnbouw
- kustverdediging
- recreatie

Organisatie:
De organisatie van de prijsvraag is in han
den van de prijsvraagcommissie van ’W illiam Froude’, zoals geïnstalleerd op de le
denvergadering van 18 febr. 1988. Leden
van de organisatie zijn van deelname uitge
sloten.
Opgave:
Het uitwerken van een eigen idee met
betrekking to t een maritiem systeem of
object.
Deelname:
Is voorbehouden aan studenten aan hogere
opleidingen in Nederland en is zowel indi
vidueel als in groepsverband mogelijk.
Inschrijving:
Inschrijving geschiedt door het invullen en
opsturen van het inschrijfformulier voor I
juni 1988.
Inzending:
Inzenden kan geschieden in een van de
nader te noemen categorieën en alleen
nadat men zich ingeschreven heeft. Een
inzending dient de volgende vorm te
hebben:
- een samenvatting van het idee van max.
4 kantjes A4.
- argumentatie van de haalbaarheid
- de onderbouwing cq. uitwerking van het
idee
- een representatie van het idee in teke
ning of maquette
De uiterste inzenddatum is 15 september
1988.
Categorieën:
categorie I : De uitwerking van een totaal
ontwerp van een maritiem systeem of
object.
categorie 2: De uitwerking van een deel- of
aspectsysteem van een maritiem systeem
of object.
categorie 3: Het ontwerp van een compu
terprogramma m.b.t. het ontwerp, de
bouw of de operationele aspecten van een
maritiem object.
Het bovengenoemd maritiem object dient
zijn toepassing te vinden in een van de
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Prijzen:
De volgende prijzen zijn beschikba;
gesteld:
categorie I:
- eerste prijs de ’Verolme’ prijs va
ƒ 2000,- tweede prijs ƒ 1000,categorie 2:
- eerste prijs de 'William Froude’ prijs va
ƒ 2000,- tweede prijs ƒ 1000,—
categorie 3:
- eerste prijs de ’N.V.T.S.’ prijs va
ƒ 2000,- tweede prijs ƒ 1000,—
Als door beoordeling van de jury blijkt d:
de inzendingen in een categorie van een t
laag niveau zijn w ordt er in desbetreffend
categorie geen prijs uitgereikt.

Jury:
De jury bestaat uit een 12tal onpartijdig
leden die in een aantal sessies de inzendir
gen beoordelen. De beoordeling g<
schiedt op basis van toepasbaarheid o
maritiem gebied, originaliteit, bruikbaai
heid, uitvoerbaarheid en marktwaarde.
Prijsuitreiking en Tentoonstelling:
De prijsuitreiking vindt plaats op 16 nc
vember 1988. Ter gelegenheid van de prij:
uitreiking w ordt de mogelijkheid gc
creëerd de inzendingen in een tentoor
stelling aan het bedrijfsleven te preser
teren.
Voor inlichtingen en inschrijfformuliere
kan men contact opnemen met: 'Williar
Froude’ Prijsvraagcommissie Postbi
5053, 2600 GA Delft. tel. 015-786562.
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