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In het jaarverslag van W ilton-Fijenoord 
Holding w ord t er met grote nadruk op 
gewezen, dat de capaciteit van de scheeps- 
reparatiewerven in Nederland vandaag de 
dag nog maar 15 pet is van wat ze in 1976 
was. Als gevolg hiervan is een situatie on t
staan, waarin de voor de Rotterdamse ha
ven noodzakelijke minimale capaciteit in 
gevaar is gekomen. De belangrijkste o o r
zaak van deze trieste gang van zaken is het 
feit, dat in de scheepsreparatie in 1987 nog 
steeds sprake was van concurrentieverval
sing in West-Europa. D it had uiteraard 
effect op de prijsvorming en de werkgele
genheid, en in het afgelopen jaar heeft d it 
tenslotte geleid to t een aantal belangrijke 
deconfitures.
In verband met een en ander heeft WFH de 
minister van economische zaken-om  deze 
concurrentievervalsing het hoofd te kun
nen bieden -  verzocht ook aan de Neder
landse scheepsreparatiebedrijven steun te 
verlenen bij grote verbouwingen en een 
deel van het leeglooprisico te dragen. D it 
verzoek werd door Cebosine onder
steund.
Overigens was 1987 voor WFH, zowel 
wat betreft nieuwbouw als reparatie, een 
turbulent jaar, waarbij het in hoofdzaak 
ging om de toekomstige positie van het 
bedrijf. Bij enkele van deze ontwikkelingen 
heeft de overheid een belangrijke, zij het 
ook niet altijd fraaie, rol gespeeld. Het 
verslag gaat niet zóver d it duidelijk te zeg
gen, maar als men het beknopte overzicht 
van de gebeurtenissen leest, moet men wel 
to t deze conclusie komen. ’De voorwaar
den die WF bij de verzelfstandiging in 1984 
door de Nederlandse overheid werden 
opgelegd, lieten haarde vrijheid to t  export 
van marineschepen. Achteraf heeft zij 
moeten constateren, dat dezelfde Neder
landse overheid haar die vrijheid als het 
ware weer heeft ontnomen. Enerzijds 
door WF bij haar exportinspanningen de 
noodzakelijke medewerking van de Ne

derlandse ambassades te onthouden en an
derzijds door haar de toegang to t de ex
portm arkt voor onderzeeboten te ontne
men door een exclusieve samenwerkings
overeenkomst tussen het staatsbedrijf 
RDM en het Ingenieursbureau NEVESBU, 
waarvan WF nota bene mede-aandeel- 
houdster is! De tegenwerking die door de 
Nederlandse overheid aan de ambassades 
was opgelegd, kwam in mei 1986 aan het 
licht en werd na felle protesten van WF in 
september van dat jaar officieel beëindigd 
en pas in de loop van 1987 in de praktijk 
beëindigd’. Een onfrisse zaak, waarin de 
overheid kennelijk haar eigen belangen 
diende en die van WF in de lap liet hangen. 
Het resultaat van deze Haagse politiek is in 
ieder geval geweest, dat WF de 
nieuwbouwafdeling heeft moeten sluiten. 
Doordat in de scheepsreparatie in de na
bije toekomst geen opmerkelijke verbete
ringen worden verwacht, werd besloten in 
deze sector de capaciteit terug te brengen 
om de kwetsbaarheid van leegloop verder 
te verkleinen. Samen met de voorshandse 
beëindiging van de scheepsnieuwbouw zijn 
door d it besluit bij WF zo’n 800 arbeids
plaatsen komen te vervallen. W at 1988 
betreft is WFH optimistischer. Naar ver
wachting zal d it jaar een positief resultaat 
worden behaald, evenals d it in 1987 het 
geval was. Belangrijke investeringen zullen 
er in het lopende jaar niet plaats vinden. 
Men zou kunnen stellen dat WF in 1987 een 
dramatisch keerpunt heeft bereikt door 
het sluiten van de nieuwbouwafdeling. Na 
de aflevering van de laatste twee gebouw
de schepen waren er geen nieuwbouwor- 
ders meer voorhanden en konden als ge
volg van de tegenwerking van Den Haag 
ook niet meer worden verworven. D it 
betekent, dat de w erf zich geheel en al op 
scheepsreparatie zal moeten gaan toeleg
gen. Het is om deze reden dat de werven 
Vlaardingen-Oost en Verolme Botlek 
werden aangekocht als versterking van de
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positie op de scheepsreparatiemarkt. WF 
heeft wat reparatie aangaat een goede 
reputatie in de gehele wereld. Er was een 
tijd  dat als een kapitein van zijn reder een 
telegram ontving luidend 'W ilton  fo r re
pairs’, d it voor hem voldoende was om 
naar Schiedam te varen, zo bekend was de 
naam van deze reparatiewerf. Het is bijna 
een gevleugeld woord dat nog altijd staat 
voor kwaliteit.

A m sterdam
O ok in Amsterdam is het tobben met de 
scheepsreparatie. De Amsterdamse Ka
mer van Koophandel heeft zich hierover 
schriftelijk gewend to t de minister van 
economische zaken. Z ij vindt dat de rijkso
verheid ordersteun moet verlenen aan 
Amsterdamse reparatiewennen die grote 
verbouwingsopdrachten willen aanvaar
den, maar óók in het geval van speciale 
reparatie-opdrachten. De Kamer w ijst er 
in haar brief op, dat de regio Amsterdam- 
Noordzeekanaal moet kunnen blijven be
schikken over behoorlijke faciliteiten voor 
scheepsreparatie. D it is des te meer nood
zakelijk, omdat in de ons omringende lan
den, en met name in de BRD, door de 
overheid financiële steun w ord t verleend 
in de reparatiesector. De Nederlandse 
overheid zou bijvoorbeid een deel van de 
leegloopkosten voor haar rekening kun
nen nemen.
De Oranjewerf en Shipdock Amsterdam

hebben met betrekking to t scheepsrepa
ratie een vitale functie, en om de continuï
te it van deze werven te kunnen verzeke
ren, moeten ze daarom volgens de Kamer 
van Koophandel in staat worden gesteld 
om ook opdrachten in verband met grote 
verbouwingen te aanvaarden. De Kamer 
blijft bovendien van mening dat de Richtlijn 
van de Raad van Europese Gemeenschap
pen van 26 januari 1987 deze mogelijkheid 
van financiële steun bij grote verbouwings
opdrachten opent.
Het is te prijzen dat de Amsterdamse Ka
mer van Koophandel zich zo inspant voor 
de reparatiewerven. Het zou echter nog 
beter zijn geweest indien zij d it had gedaan 
met andere Kamers in regio’s waar 
scheepsreparatie eveneens belangrijk is, en 
wel in de eerste plaats de Rotterdamse 
regio.
Met betrekking to t de crisis in de scheeps
bouw wil het Europese Parlement u itbrei
ding van het zogenaamde RENAVAL-pro- 
gramma, zo blijkt u it EP-Nieuws. Geef de 
regio’s die het meest getroffen zijn door 
deze crisis de mogelijkheid om te schake
len -  dus te investeren in andere industrie
ën -  en geef de werknemers van bedreigde 
werven de kans om zich om- o f bij te 
scholen. Volgens het EP zijn d it de twee 
wegen waarlangs de crisis in de Europese 
scheepsbouwindustrie kan worden opge
heven.
D it is echter een theorie die in de praktijk

zal moeten worden uitgedokterd om er 
achter te komen o f zij werkt. In feite komt 
het neer op een verdere vermindering van 
de nieuwbouw capaciteit, waaraan al jaren 
w ord t gewerkt. En investeren in andere 
industrieën is een zaak die niet zo maar in 
een vloek en een zucht waar kan worden 
gemaakt.
EP-Nieuws geeft ook wat cijfermateriaal. 
Het totale personeelsbestand van de 
scheepswerven in het EG-gebied is in de 
afgelopen jaren zo ongeveer gehalveerd. 
Van de 107.000 arbeidsplaatsen die deze 
sector eind 1986 nog bood werden en 
worden er in de jaren 1987-1989 zo’n
30.000 bedreigd, naast het verlies van
12.000 in 1986. Het figt dus duidelijk voor 
de hand, dat deze gang van zaken bepaalde 
regionale consequenties heeft.
Het genoemde RENAVAL-programma 
dat is voorgesteld zou to t 1990 zo’n 200 
miljoen Ecu gaan kosten. D it bedrag kan 
echter g ro ter worden als er een definitief 
fiat komt voor een verdubbeling van de 
middelen voor de structuurfondsen van de 
EG, zo w ord t geconstateerd. RENAVAL 
dient voor de ontwikkeling van alternatie
ve economische activiteiten. De begelei
dende sociale maatregelen zouden ruim 70 
miljoen Ecu kosten. Geschat w ord t dat 
deze maatregelen aan zo’n 22.000 werkne
mers in de scheepsbouw ten goede zullen 
komen. Het EP wil dat de Europese Com
missie krachtiger gaat optreden in onder- 
handelingen met concurrenten als Japan en 
i^orea. r ie t  t r  wenst tevens aat er een 
gezaghebbende studie zal worden ge
maakt over steunverlening aan de scheeps
bouw en dergelijke. U itdrukkelijk heeft 
het Europese Parlement uiting gegeven 
aan de wens dat in de EG een concurreren
de scheepsbouwindustrie behouden blijft. 
Om deze reden is het ook voorstander van 
een belasting op de invoer van schepen die, 
waar dan ook, onder de kostprijs worden 
gebouwd.

Ongeoorloofde steun
W at wel vermoed werd blijkt thans juist te 
zijn: het Verenigd Koninkrijk, de BRD en 
Portugal verlenen hun nationale scheeps
bouw ongeoorloofde financiële onder
steuning. D it is onlangs naar voren geko
men uit een open brief die het Nederlandse 
lid B. Visser van het Europese Parlement 
geschreven heeft aan de ministers Smit- 
Kroes en De Korte. Er zou, zo zegt hij in 
zijn brief, geen investeringssteun meer 
moeten worden verstrekt aan Nederland
se reders die schepen buiten Europa laten 
bouwen. Ook zou de overheid de sluiting 
van onrendabele werven moeten verge
makkelijken. Voorts moet er, evenals in 
het buitenland, steun worden verleend 
voor de verbouwing van schepen, en Den 
Haag medewerking moeten verlenen aan 
de realisatie van een Europese handels
v loot en de scheepsbouwers in staat stellen 
door moderniseringen op hoog niveau te

oucüe reparatiefaciliteiten een nouüzaaK voor /veelei lanü. Transportland, (roto YViicon 
Fijenoord).
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blijven. W ij plaatsen hierbij de kantteke
ning dat de Nederlandse werven in dit 
opzicht zelf reeds zeer actief zijn.
Visser is van mening dat het huidige niveau 
van de scheepsbouwsteun in Nederland te 
laag ligt vooral voor kleine schepen -  en 
niet toekomt aan het door de EG maximaal 
toegestane subsidieniveau, te rw ijl steun 
voor de verbouwing van schepen in het 
geheel niet w ord t verleend. In de meeste 
andere EG-landen w ordt niet alleen de 
maximaal toegestane steun verstrekt maar 
zelfs méér dan dat, omdat bijvoorbeeld de 
Duitse werven óók nog financieel worden 
gesteund door de deelstaten. Op orders in 
buitenlandse valuta met een hoge rentelast 
-d.w.z. meer dan 8 p e t-  is zelfs rentesubsi
die mogelijk.
Visser zegt het vreemd te vinden, dat de 
Nederlandse overheid haar medewerking 
verleent aan de dumpingpraktijken in het 
Verre Oosten. Zij doet d it—volgens hern- 
door IPZ te verlenen aan reders die daar 
hun schepen laten bouwen (zoals b.v. de 
Shell destijds in Korea). Visser stelt dat de 
in het Verre Oosten gebruikte praktijken 
juist in aanmerking komen voor tegen
maatregelen zoals b.v. anti-dumpingshef- 
fingen inplaats van subsidies. Zoals wij 
reeds eerder schreven zijn er plannen voor 
iets dergelijks in de maak in EG-verband. 
Deze brief van een Nederlandse Europar
lementariër is zonder tw ijfe l een belangrijk 
document dat meer dan gewone aandacht 
verdient, zeker van de leden van de Twee
de Kamer. Het lijk t duidelijk dat Visser

Bij Niestern Sander te Delfzijl is op I juli 
1988 officieel een nieuw dok in gebruik 
genomen. Het betreft hier het voormalige 
dok 4 van scheepswerf Boele in Bolnes. 
Voor de officiële ingebruikneming waren 
er al 15 dokkingen verricht. De lengte van 
het dok is 105,00 meter en de breedte 
bedraagt 26,00 meter. Er kunnen schepen 
in gedokt worden met een maximale leng
te van I 30,00 meter, een maximale breed
te van 19,00 meter en een maximale diep
gang van 7,00 meter. Het totale hefvermo
gen bedraagt 6000 ton. In het dok staan 
twee torenkranen, deze hebben ieder een 
gieklengte van 50 meter en een hefvermo
gen van 12 ton. Voor het dok is een in- 
steekhaven met een totale lengte van
130,00 meter en een breedte van 50,00 
meter, die helemaal onder kraanbereik 
valt. Verder zijn er in het dok werkplaatsen 
en pontons geplaatst.

(Foto: Jaap Knigge)

méér van deze zaken afweet dan vele Ka
merleden. Juist daarom verdient zijn brief 
de grootst mogelijke aandacht, ook al zijn 
enkele zaken intussen al min of meer ach
terhaald.

Een nieuwe opdracht
Dat SpliethofFs Bevrachtingskantoor in 
Amsterdam zes schepen van elk 10.000 ton 
dw heeft besteld mag een verheugende 
gebeurtenis worden genoemd. Met deze 
opdracht is een bedrag gemoeid van zo’n 
180 miljoen gulden en ruim 1200 manjaren 
werkgelegenheid. In de afgelopen dertien 
jaren heeft deze rederij een zestigtal sche
pen in Japan laten bouwen. De terugkeer 
naar Nederlandse werven is daarom des te 
verheugender. De opdracht is echter ge
plaatst onder de uitdrukkelijke voorwaar
de dat voor de bouw zowel IPZ (Investe- 
ringspremie Zeescheepvaart) als generie
ke steun door de overheid zal worden 
verleend. De opdracht voldoet echter aan 
alle condities die voor beide ondersteunin
gen van kracht zijn, zodat mag worden 
verwacht dat het verzoek om uitkering zal 
worden gehonoreerd. Voorzover bekend 
is de rederij ruimschoots op tijd  geweest 
met de aanvragen.
Overigens heeft de minister van V&W  
besloten dat na 17 juli geen aanvragen voor 
de IPZ meer kunnen worden ingediend. 
D it besluit berust op het fe it dat het maxi
maal te premieren volume ontoereikend is 
gebleken om alle aanvragen te kunnen ho
noreren. Na het bekend worden van de

wijziging van de W et IPZ per 29 februari is 
er een hausse geweest in het aantal aanvra
gen van IPZ. Immers, in de IPZ-premie was 
een zogenaamde WIR-component begre
pen, die als gevolg van de wijziging in de 
WIR onder druk was komen te staan. 
Het maximaal te premiëren volume in
1988 is 800 miljoen op basis van 5 X  5 pet 
premie. Na onderzoek van het merendeel 
van de premie-aanvragen is thans naar vo
ren gekomen dat d it bedrag ontoereikend 
is. De minister heeft daarom besloten het 
voor 1989 vastgestelde volume nu reeds 
open te stellen. Het gaat hierbij om een 
bedrag van 700 miljoen op basis van een 
premie van 5 x  2,5 pet. Deze nieuwe 
mogelijkheid biedt voor rederijen de gele
genheid om toch nog in aanmerking te 
komen voor premie, zij het dan ook een 
verlaagde.
Om terug te komen op de opdracht van 
Spliethoff. De uitvoering daarvan w ord t 
tevens een staaltje van unieke samenwer
king op scheepsbouwgebied. De schepen 
zullen worden gebouwd door de Verolme 
Scheepswerf Heusden en Tille Scheeps
bouw in Kootstertille. De eind-assemblage 
vindt plaats op de nieuwe Frisian Shipyard 
in Harlingen. Daarvoor zullen ook nog 
andere werven en toeleveringsbedrijven 
uit de Conoship-Groep worden ingescha
keld. Het eerste schip, dat 'Admiralen- 
gracht’ zal worden gedoopt, zal in oktober
1989 worden opgeleverd en het laatste 
schip, zo w ord t verwacht, in april 1990.

vHk

DOKCAPACITEIT 
IN DELFZIJL VERGROOT
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VAN AMBACHT NAAR INDUSTRIE*
DOOR PRODUKTIETECHNOLOGIE EN INFORMATIEPROCESSEN

door Ing. T. J. J. M athu* *

In d it artike l w il de auteur proberen het verband te leggen tussen de toename van informatie, zowel in hoeveelheid als inhoudelijk, en de 
veranderingsprocessen die in onze maatschappij plaatsvinden op maatschappelijk en technologisch gebied.
We leven in een tijdperk waarin alles en iedereen le tterlijk  overspoeld dreigt te worden m et informatie. H et is voor de aangesproken 
partij daardoor vaak onmogelijk geworden om de hoofdzaken en bijzaken gescheiden te houden. Men reageert daardoor onvoldoende 
ofgeheel niet meer op signalen u it de samenleving, men w ord t passief o fju is t overdreven agressief. Ook in produktiebedrijven is deze 
situatie ontstaan en w ordt daar nog versterkt door de gro te  geboden mogelijkheden van datavergaring, data-opslag en dataverwerking 
van de aanwezige computersystemen.

T E C H N IS C H E  IN F O R M A T IE
Wanneer we een grove verdeling zouden 
maken in de informatiestromen dan kun
nen we onderscheiden:
-  Bestuurlijke en administratieve infor

matie met betrekking to t geldstromen, 
personeelsadministratie, magazijn en in- 
koopzaken, grens- en transportdocu- 
menten, etc.

-  De Technische informatie, die het tech
nische proces beschrijft van ontwerp to t 
oplevering incl. service en garantiepro- 
biemen.

Ik w il me in d it kader beperken to t de 
technische informatiestroom.

De technische informatie is weer te onder
scheiden in produkttechnische informatie 
en procesbesturingstechnische informatie. 
De informatie w ord t geacht toepasbaar te 
zijn voor een zeer g roo t aantal totaal ver
schillende gebruikers.
Genoemd kunnen worden: De afnemers, 
klanten, de overheid en andere certifice
rende o f keurende instanties als externe 
gebruikers, ó f de afdeling Ontwerpen, Be
groting, Produktie Planning, Inkoop, Maga
zijn, Produktie-afdelingen van voorbewer
king to t  eindassemblage, kwaliteitsbeheer, 
Service en Garantie Afdeling en Verkoop 
als interne gebruikers.
Daarnaast heeft informatie nog een juridi
sche taak in de zin van opleveringsdocu- 
menten, kwaliteitsborging, produktaan- 
sprakelijkheid en certificatie/verzeke
ringsbewijs.
D oor het bovenstaande is deze informatie 
qua presentatie meestal afgestemd op het 
algemene doel aspect, met name de exter
ne functie buiten het eigen bedrijf en te 
weinig op het specifieke doelgebied van de 
afzonderlijke gebruiker.

* Voordracht gehouden op de manifestatie ’Kijk 
op CAM' bij het Metaalinstituut TN O  te Apel
doorn, 28/29 apr. 1988.
** Metaalinstituut TN O  Afdeling Las- en Mate
riaaltechnologie.

Bij de meeste bedrijven ligt op het con- 
structiebureau veelal de nadruk op het 
klantgebonden aspect in ontwerp, con
tract en afleverfase, waarbij intern de pro
duktie zich maar met deze informatie moet 
zien te behelpen. T o t zover de problemen 
t.a.v. de presentatie binnen het bedrijf van 
technische informatie qua vormgeving en 
omvang.

Daarnaast ontstaan er steeds vaker ook 
inhoudelijk technische problemen m.b.t. 
de te produceren artikelen. D oor afdeling 
Verkoop en het Ontwerp/Constructiebu- 
reau w ord t ten onrechte aangenomen, dat 
de door de produktie geboden technische 
middelen voldoende zullen zijn om het 
door Verkoop beoogde doel te bereiken, 
binnen een zekere levertijd en produktie- 
kostprijs.
Vooral bij de zogenaamde High Tech be
drijven met hoog ontwikkelde computer
gestuurde ontwerp- en constructiesyste- 
men (b.v. CAD/CAM ) neemt men wel 
eens te gemakkelijk aan dat de geboden 
ontwerpvrijheden, technisch en qua door
looptijd o f kostprijs eenvoudig waarge
maakt kunnen worden door het aanwezi
ge, ook als modern veronderstelde, pro- 
duktieproces. De produktie beschikt im
mers over produktie-automaten, CNC 
machines, flexibele plaatbewerkingscellen, 
meer-assige 3D freesmachines, starre en 
flexibele robotopstelling, mechanische 
transportsystemen, etc.
De wetenschap dat dergelijke systemen 
ontwerptechnisch eerder minder dan 
meer vrijheden toelaten, is dan niet goed 
overgekomen; met alle problemen 
vandien.
Toch is d it in de meeste gevallen geen 
onwil van de betrokken partijen, maar veel 
meer het ontbreken van een daartoe ge
schikte overlegstructuur binnen de organi
satie, waardoor een goed en regelmatig 
overleg tussen de ontwerp- en construc- 
tiebureaus onderling en met de produktie 
onmogelijk w ordt. Toch is binnen het Ne
derlandse bedrijfsleven de problematiek

niet meer afdelingsgewijs-procesgericht 
maar w ord t deze noodgedwongen steeds 
meer produktgericht, grensoverschrij- 
dend, multidisciplinair. Een en ander wordt 
versterkt door de wens to t minder buffer
voorraden, flow- en J.I.T. principes, maar 
ook door zero defect en quality assurances 
projecten, waarbij immers de totale pres
tatie te lt en niet het scoren op deelge
bieden.
Binnen d it kader valt ook de constatering 
dat in ontwerp- en constructiefase tot 
70% van de werkinhoud w ord t vastgelegd, 
waarmee tevens de speelruimte voor de 
produktie voor een optimaal gebruik van 
de aanwezige produktiemiddelen wordt 
bepaald.

K O S TE N B E H E ER SIN G
Omdat ik me hierbij w il beperken to t het 
produktietechnische deel, volgen hier een 
aantal elementen die bijdragen to t een 
goede kostprijsbeheersing. De elementen 
moeten echter vanaf het ontwerpstadium 
worden meegenomen, omdat correcties 
achteraf vaak duur, tijdrovend en soms 
onmogelijk zijn.

1. Maak gebruik van eerdere goed gelukte 
oplossingen. Intern en extern zijn hiervoor 
multidisciplinaire evaluatiebesprekingen 
noodzakelijk.
D it kunnen eventueel ook oplossingen van 
andere bedrijven zijn, hiervoor zijn o.a. 
contacten met TN O , N.I.L. en diverse 
Technische Hogescholen zeer nuttig. Een 
eventueel betaald technisch advies kan ach
teraf van onschatbare waarde blijken te zijn 
t.a.v. technische procesvoering, kwaliteit 
en produktaansprakelijkheid o f kostprijs
beheersing.
2. Standaardisatie van onderdelen, mono- 
delen, constructie-elementen, maar ook 
van bewerkingsprocessen zelf, b.v. lasde- 
tails, lasprocedures, lasprocessen.
3. Normalisatie van koopdelen en zelfver
vaardigde componenten. Hierbij, indien 
mogelijk, niet afwijken van geldende natio
nale o f internationale normen, d it is name
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lijk duur, doo rloop tijd  verlengend en le idt 
to t  buffer/magazijnvorming.
4. P roduktiegericht tekenen geen afgelei
de maar hoofddoel. Eventueel opbouwen 
in lagen inform atie, geschikt voo r meerde
re gebruikers.
5. N ie t machinegericht maar algemeen 
bewerkingsgericht tekenen. Proberen 
processen binnen een afdeling af te  ronden, 
zodat geen onnodige logistieke strom en 
van en naar magazijn o f buffers ontstaan. 
Reeds op de tekenkam er aandacht voor:
-  produktafmetingen en -gewicht.,
-  manipuleerbaarheid,
-  opspan- o f vastzetmogelijkheden,
-  bewerkingseisen en to leranties t.a.v. 

beschikbare processen,
-  gevraagde uiteindelijke to ta le  p rodukt- 

toleranties (cumulatieve haalbaarheid),
-  technische mogelijkheden en specifieke 

machine-eisen van aanwezig produktie - 
systeem, organisatie, machine en vak
manschap.
Bijvoorbeeld: 
systeem van bematen 
plaats assenstelsels 
m atrix systeem van tekenen 
coderingsprincipe
normen vo o r diverse bewerkingspro- 
cessen.

Effecten op het lasproces
W at zijn de effecten van het voorgaande op 
een moderne produktie-afdeling, waarin 
lasautomaten en robots w orden toege
past.
De beoordelingsmaatstaven voo r lascon- 
structies zijn opgebouwd uit:
-  kw alite it: voldoen aan de gestelde eisen, 

niet meer en n ie t minder;
-  economie: produceren tegen de laagste 

totaal kosten;
-  doorlooptijd : ko rts t mogelijke rou te  

van on tw erp  to t  oplevering.

Hierbij geldt dat het uitgangspunt m oet 
zijn: het maximale rendem ent van produk- 
tiepersoneel en produktiem iddelen preva
leert boven een ex tra  inspanning in uren en 
doorlooptijd  in het ontwerpstadium .
Er spelen vele factoren een ro l, die d irec t 
het lasproces beïnvloeden, deze dienen in 
kaart te  w orden gebracht en m et be trek
king to t  hun invloed te  w orden afgewogen. 
W ij noemen m et name:
-  Eisen van de klant (functioneel doel),
-  Markt en omgeving van het produkt,
-  Produktspecificatie,
-  Beschikbare fabricagemethode-proces- 

sen,
-  Beschikbare produktie-ervaring,
-  W erkstukafm eting en gew icht.

De gegevens van het p rodukt en de toepas
sing ervan d o o r de klant beperken de p ro 
ceskeuze. De economische haalbaarheid 
en de mogelijkheden binnen het eigen be
drijf bepalen het u ite indelijk  toe  te  passen 
proces.

De aard en vorm van het produkt zal bin
nen een specifieke produktiesituatie qua 
kennis en middelen bepalend zijn voor de 
lasnaadvorm en de toe te passen lasproce- 
dure.

W eegfactoren
Organisatorisch zijn een aantal weegfacto
ren belangrijk.
-  Efficiency: d it w o rd t bepaald door de 

prestatie van mens en machine:
-  effectiviteit: d it w o rd t uitgedrukt in een 

kosten-batenanalyse vooraf en achteraf;
-  Flexibiliteit: d it is bepalend voor de ma

te waarin intern ingespeeld kan worden 
op de externe marktvraag.

Voorbeeld van eenvoudige lasmechanisa- 
tie Minitrace A.2. modulair geconstrueerd 
en geschikt voor o.p.-lassen en MIG-lassen. 
(Fabr. ESAB).

-  Kwaliteit van de arbeid: Deze beschrijft 
de mate waarin de organisatie als een ver- 
anderingsgeneigde gemotiveerde groep 
mensen o f produktiesystemen kan inspe
len op deze voorgaande aspecten.
De nadruk ligt hierbij op acceptatie van de 
veranderingen die nodig zijn om als bedrijf 
te kunnen overleven.

Ishikawa diagram
D oor een Ishikawa o f visgraatdiagram op 
te zetten en uit te werken, zullen we de 
beïnvloedbare factoren nader bezien.
Het lasproces w ord t bepaald door de in
teractie van de mens, de produktiemetho- 
de, de beschikbare machines en middelen, 
alsmede door de te verwerken materialen.

Productiem ethode
Onder de produktiemethode verstaan we 
ondermeer:
-  Het produktontwerp dat 70% van de 
werkinhoud vastlegt, te rw ijl er nog nau
welijks produktie-uren gemaakt zijn.
-  De produktievolgorde, hetgeen de 
stroom van materiaal in de tijd  vastlegt 
t.b.v. planning, inkoop, magazijn etc.
-  De logistieke stroom met opslag voor

inkomend materiaal, grondstoffen, tussen- 
opslag, buffers, benodigde pijpvoorraden 
etc.
-  De geboden mogelijkheden van stan
daardisatie en normalisatie van verwerkte 
koop- en maakdelen, alsmede produktie- 
processen.
-  De vanuit de ontwerpfase gevolgde be
naderingswijze van modulaire opbouw, die 
een optimaal gebruik verzekert van in het 
verleden opgedane ervaring met soortge
lijke produkten en constructies.

Indien goed opgezet kan dit het construc- 
tie-tekenproces versnellen en kwalitatief 
beter maken. De nadruk komt dan minder 
op de repeterende elementen, maar meer 
op de afwijkingen (klantgebonden) te 
liggen.

Produktiemachines of -m iddelen
Hieronder kunnen we ondermeer ver
staan de aanwezige lasapparatuur, de lasro
bots, de lasautomaten, maar ook:
-  de gebruikte manipulatoren, rollenba- 

nen, transportsystemen en beveiligin
gen hiervan;

-  de stelmallen, klembanken, produktge- 
bonden produktiemiddelen;

-  de lastoevoegmaterialen en diverse 
hulpstoffen en -middelen.

De factor mens
Het lasproces is een proces met een hoge 
milieudruk, o.a. veroorzaakt door stof, 
rook en warmte.
Het is vaak een monotoon proces met een 
langdurige starre werkhouding, in een nau
we werkomgeving met te weinig ruimte 
voor de mens.
Er is sprake van sociale isolatie t.g.v. de 
laskap, maar ook omdat de lassers als groep 
minder waardering krijgen.
Het gevolg hiervan is dat lassers een hoog 
ziekteverzuim kennen en soms minder ge
motiveerd te werk gaan.
Maatschappelijk gezien kom t daarbij, dat 
lassers vooral in het verleden laag waren 
opgeleid en vaak alleen gericht op één 
lasproces. D oor een lage waardering ont
staat binnen de metaalsector een tekort 
aan lassers dat w ord t aangevuld met bran
chevreemd omgeschoold personeel en 
cultuurvreemd personeel. Deze groep 
brengt weer hun eigen problemen mee 
t.a.v. taal, religie en werkethiek.
De acceptatie van het lassen to t  op heden 
was dan ook hoofdzakelijk gebaseerd op de 
economische onvermijdelijkheid van een 
relatief eenvoudig en goedkoop proces. 
Daar kom t als extra m otief bij, dat het to t 
heden vaak w ord t uitgevoerd als een apar
te afsluitende laatste fase van het produk- 
tieproces en w ord t uitgevoerd door een 
aparte groep mensen. Voor de ijzerwer- 
kers geldt als bijkomend voordeel, dat 
slecht gesteld ijzerwerk ten koste van veel 
geld, uren en moeite door die groep lassers 
nog voor de klant acceptabel kan worden
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gemaakt, te rw ijl men er zelf niets meer aan 
hoeft te doen.

Huidige situatie
In 1988 zien we een nieuwe generatie 
aantreden die breder opgeleid is, inspraak 
in het werk wenst en als geheel veel mondi
ger naar de afdelingsleiding optreedt.
De oudere generatie verdwijnt, versneld 
door VUT, vervroegde pensionering en 
remigratie.
Het gevolg is een andere sfeer in de w erk
plaats met minder aandacht voor de eigen 
specifieke taak, maar gericht op een breder 
takenpakket.

werp, een optimaal gebruik van de ei
gen bedrijfsgebonden produktiesyste- 
men waarborgen.

Middelen om d it doel te bereiken 
D it zijn o.a. de volgende acties die in eigen 
beheer of via het inhuren van externe 
deskundigen (o.a. T N O ) kunnen worden 
uitgevoerd.
-  systematische analyse van de plaats van 

het produkt in de markt, nu en in de 
naaste toekomst.

-  Een daarop gericht ondernemingsbeleid 
en opleidingsplan.

goed voorbeeld hiervan zijn de volgende 
stellingen:
a. Geen las is beter dan iedere las.
D it dwingt de tekenkamer to t produktie- 
vriendelijk construeren, gebaseerd op het 
ontwijken van lassen, door het toepassen 
van gezette flensen, geperste verstijvin
gen, u it een plaat geperste, gewalste, ge
ponste o f machinaal bewerkte monodelen, 
of het streven naar gegoten o f gesinterde 
constructie-elementen.
b. Is na deze bepaling lassen toch onver
mijdelijk dan dient de las:
-  bereikbaar te zijn, bij voorkeur onder de 

hand.

mens

methode

machines

materialen

lasproces of 
produktiesysteem

Lassen is geen aparte fase meer maar een 
normaal gepland onderdeel in het produk- 
tieproces. Bovendien eisen wettelijke 
maatregelen zoals A rbow et en m ilieuwet
geving een drastische heroverweging van 
de werkplaatssituatie.

Mogelijke acties om hieraan tegemoet te 
komen zijn:
1. Herstructurering van de werkinhoud
-  minder monotoon
-  meer zelf regelend
-  multi functioneel werk
-  produktiegroepen.

2. Aanpassen werkomgeving
-  verbetering afzuiging
-  verbetering verlichting
-  manipulatoren, hijs/transportfacilitei

ten
-  gemechaniseerde processen
-  nieuwe lasprocessen; die mensvriende

lijker zijn

3. Aanpassen technologie
-  het totale produktiesysteem herover

wegen en qua organisatie, processen en 
technieken aanpassen.

P R O D U K T IE B E L E ID
W at zou het doel van een modern produk- 
tiebeleid dienen te zijn.
a. Optimalisatie van bekende, beheerste 

processen zowel technisch als organisa
torisch.

b. Mechanisatie van processen, waar soci
aal nodig en technisch uitvoerbaar (in 
principe kostendekkend).

c. Automatiseren voor zover de klant qua 
seriegrootte o f qua beheerste kwaliteit 
hierom vraagt.

d. Robotiseren voor zover technisch en 
economisch nuttig en haalbaar.

e. Early Supplier Involvement benadering 
(ESI).
In een vroeg stadium bij potentiële 
klanten, via inspraak in het produktont-

-  het eventueel hierop aanpassen van de 
organisatie.

-  Het aanpassen van het produktiesys
teem, methoden en fabricagetechnie
ken aan deze uitgangspunten.

Hierbij is dan sprake van het opzetten van 
een onderneming met een gericht industri
eel beleid.

Industrieel beleid
Industrieel beleid omvat:
a. meerjaren planning gericht op overle
ven in de markt;

b. investeringsplan in mensen
-  opleidingen van hoog to t laag gericht op 
„ het te bereiken resultaat,
-  werkoverlegsituatie creëren;
-  delegatie van regelende taken naar het 

laagste niveau,
-  het bijbrengen door de gehele onderne

ming van een duidelijk kwaliteitsbesef;

c. investeringsplan in produktiemiddelen:
-  hergroepering -  produktie stroomge- 

wijs vaak goede oplossing,
-  nieuwe processen volgens kosten-ba- 

ten-analyse,
-  acceptatie dat machine cap. bezetting 

minder van belang is dan een doorlopen
de produktenstroom zonder buffers.

Samenvattend kan worden gezegd dat een 
produktieproces met niet goed opgeleide 
en matig gemotiveerde mensen, in een 
slechte werkomgeving met onvoldoende 
produktiemiddelen en slecht ontworpen 
produkt leidt onherroepelijk to t veel on
nodige uitval en recycling. Een dergelijk 
proces automatiseren o f robotiseren leidt 
to t een catastrofe.

H E T  LASPROCES
Als we ons bij het lasproces houden dan valt 
als eerste op dat een bedrijfsfilosofie t.a.v. 
het lassen onontbeerlijk is geworden. Een

-  niet in besloten ru im te te  hoeven w o r
den uitgevoerd,

-  uitgangspunt b lijft dat een las mechani- 
seerbaar m oet zijn,

-  waar nodig en m ogelijk de aanwezige 
automatische lasprocessen bij voorkeur 
inzetten.

Een veel toegepast lasproces in d it kader is 
het MIG/M AG -proces dat een aantal speci
fieke voor- en nadelen kent.
Voordelen:
-  hoge inschakelduur, kostprijs verlagend 

(beperkt!),
-  goed mechaniseerbaar,
-  redelijk schoon proces (m inder slak en 

e lektroderesten),
-  m inder g ro te  warm te-inbreng; daar

doo r zijn vervorm ingen beter beheers
baar,

-  goede beheersbare, constante, rep ro 
duceerbare kw alite it.

Nadelen
-  duurdere, gecompliceerde apparatuur; 

daardoor meer vakmanschap nodig bij 
bediening en onderhoud,

-  de lasparameters zijn kritisch en het is 
een korteboog-proces, daardoor is 
handmatig een redelijk  vakmanschap 
een voorwaarde,

-  het proces is gevoelig voo r vuil, vocht en 
tocht,

-  bij mechanisatie is een vorm  van lasnaad- 
volging een noodzaak, alsmede een ex
tra  con tro le  op mogelijke bindings- 
fouten.

Binnen de gestelde combinatie van eisen en 
voorwaarden blijken in de p raktijk  e r altijd 
meerdere processen m ogelijk te  zijn. Toch 
w o rd t d it vaak n iet onderzocht o f aange
boden aan de klant, u it tijdgebrek, te rug
houdendheid o f gebrek aan vertrouw en in 
eigen kunnen. H e t is ech ter een economi
sche eis alle beschikbare processen te  on
derzoeken, te  evalueren, te  kiezen en aan
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te bieden aan de klant. Na uitvoering in de 
produktie altijd terugkoppelen of indertijd 
gekozen uitgangspunten wel uitgekomen, 
zijn t.b.v. een goede na- en voorcalculatie.

De toepassing van robots
Indien men bij het lasproces overweegt om 
robots in te zetten voor weerstandslassen 
of MIG-lassen, dan zal er altijd een analyse 
opgezet dienen te worden, waarin de vol
gende elementen zijn meegenomen:
-  De te verwachten omzet in jaren en 

seriegrootte.
-  De mogelijkheden om d it in een of 

meerdere ploegen te vervaardigen.
-  De door de klant gewenste gemiddelde 

kwaliteit en de beheersbaarheid 
daarvan.

-  De robotiseervrijheden die het 
produktontwerp biedt.

-  De trendgevoeligheid van het produkt 
in de markt en de te verwachten w ijzi
gingen.

Condities voor het gebruik van robots zijn 
ondermeer:
1. Nauwkeurig samenstellen d.m.v. las- 
mallen en opspanmiddelen; deze zijn pro
dukt- en wijzigingsgevoelig, maar ook zeer 
duur. Inkroostechnieken en gebruik van 
rastermaten vereenvoudigen de construc
tie van deze lasmallen.
2. Lasnaadvolgsystemen: afhankelijk van 
de aangeleverde nauwkeurigheid ( ±  0,1

-  inductief werkende contactloze sys
temen;

-  optische systemen m.b.v. laser en T .V jj 
camera’s (zeer duur);

-  door-de-boog-meetsystemen, die rea
geren op afwijkingen in de elektrische 
weerstand van de boog.

De robotcelconstructie dient uiteraard te 
voldoen aan de bereikbaarheid van het 
produkt door het proces. Hierbij zijn van 
belang:
-  het bereik van de robotarm en de mani

pulator;
-  het aantal programmeerbare assen;
-  de interface tussen robot en omgeving;
-  de aanwezige laad-, los- en trans- 

portvoorzieningen.

M.b.t. het programmeren van de robot kan 
nog gemeld worden dat d it in de cel kan 
gebeuren, te rw ijl de robotproduktie stil
staat (off line) d.m.v. joystick o f program- 
madoos). D it is op zich eenvoudig, bedie- 
ningsvriendelijk, goed te optimaliseren en 
door direct contact met produkt is het 
minder geneigd to t fouten. Nadeel is pro- 
duktiestilstand; bij niet te grote aantallen 
nieuwe produkten zeer goed systeem. 
Andere systemen gaan uit van aangelever
de bitpatronen van produkt en lasprocedu- 
re; d it kan via de operator lokaal ingebracht 
worden d.m.v. een werkplaatscomputer of 
centraal op de tekenkamer o f bedrijfsbu
reau. Een interface naar CAD/CAM  t.a.v.

is geen slotfase, maar een zaak voor de 
aankoop in de projectfase; e.e.a. gebaseerd 
op een preventief onderhoudssysteem op 
schema, verdeeld over de leverancier, de 
machinebeheerder en de technische 
dienst. Om hiervan geen vrijblijvende zaak 
te maken, dit onderhoud per groep opne
men in de produktieplanning en laten be
waken door middel van een door alle be
trokken partijen in te vullen logboek. 
Voor het opheffen van storingen dient men 
te beschikken over een:
-  goed analysesysteem,
-  checklist bij de machine met construc

tietekeningen en schema’s,
-  goede contractuele regeling met de le

veranciers t.a.v. reactietijd na storings
melding, onderdelen beschikbaarheid 
en aanwezigheid van ruilpakketten.

Q uality  assurance systemen
Om een gemiddelde beheerste kostprijs te 
meten en aan te tonen naar de klant, is een 
systematische benadering noodzakelijk. 
Men meet hierbij op regelmatige vastover- 
eengekomen momenten tijdens de pro
duktie de geleverde prestatie. De informa
tie die verzameld w ord t van procescondi
ties, kwaliteitsrapporten en meetrappor- 
ten, worden op een overeengekomen w ij
ze verw erkt to t een statistische rubriek in 
de vorm van histogrammen. Op basis hier
van kunnen maatregelen en beslissingen 
van bedrijfsleiding, toezicht en klanten ge
nomen worden t.a.v. huidige en toekom 
stige produktie. Voor intern gebruik bij 
het bedrijf is het een maatstaf voor u it te 
voeren onderhoud, machinevernieuwin- 
gen, operator training/opleiding en organi- 
satie-aanpassingen.

C O N C L U S IE
Door de toegenomen mogelijkheden van 
informatie met betrekking to t de uitge
voerde processen, kan men, mits de zaak 
gestructureerd w ord t aangepakt, een be
te r beleid naar de toekomst ontwikkelen. 
Echter zal men ieder proces eerst handma
tig volledig onder controle dienen te heb
ben, alvorens de stap te maken naar mecha
nisatie of automatisering van het proces. 
Het belangrijkste doel hierbij is niet het 
streven naar een hoogwaardige technolo
gie, maar het overleven van het bedrijf als 
een produktiesysteem met een sociale 
functie in de maatschappij.

mm) zal de robo t star kunnen worden 
geprogrammeerd o f moeten worden u it
gevoerd met volgsystemen. Een paar voor
beelden van dergelijke volgsystemen zijn: 
-  tactiële voelers die contact hebben met 

het werkstuk (slijten, storingsgevoelig, 
goedkoop);

de produktdefinitie behoeft d it decentraal 
programmeren echter niet in de weg te 
staan (kwaliteit van de arbeidsinhoud voor 
de programmeur-robotbeheerder).

Onderhoud
Het onderhoud van een produktiesysteem

Het automatisch C N C  manipuleren van een werkstuk t.o.v. een C N C  Kantbank door 
middel van een robo t proefproject bij het Metaal Instituut TNO.
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DE TOEKOMST VAN DE 
SCHEEPSBOUWKUNDIG INGENIEUR

Bij de openingsbijeenkomst van de festivi
teiten te r gelegenheid van het 17e lustrum 
van het Scheepsbouwkundig Gezelschap 
'William Froude’ op 9 mei te Delft hield ir.
H. W. Stapel* een lezing.
Hij gaf de studenten een aantal ervaringen 
en inzichten door, waarbij hij de betekenis 
van de opleiding voor Maritiem Ingenieur 
voor de industrie relativeerde, in die zin, 
dat er naar zijn mening wel behoefte be
staat aan de ingenieurskennis, doch dat in 
de praktijk blijkt, dat het veelal niet de 
ingenieurs zijn, die in het bedrijfsleven de 
management- en commerciële taken ver
vullen.
Hij gaf een beeld van de mogelijkheden, die 
de scheepsbouwkundig ingenieur sinds de 
oorlog kreeg en zette er een vraagteken bij 
of de grote aantallen die nu opgeleid w o r
den wel w erk zullen kunnen blijven vinden 
in de in Nederland gedecimeerde maritie
me activiteiten.
Aan de hand van door hem geanalyseerde 
gegevens van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs toonde hij aan, dat er na-ijling 
optreedt bij het aanbod ten opzichte van 
de vraag naar ingenieurs.
Veelal begon men de studie in een hausse 
en kwam men gereed als er geen werk was. 
Het heeft zin om anticyclisch te studeren. 
Verwezen w ord t naar het hierbij afge
drukte artikel: 'Aantallen Scheepsbouw
kundige Ingenieurs', dat tijdens de lezing 
werd behandeld.
Als voorzitter van 'William Froude’ in 
1945-1946, spoorde hij het bestuur van het 
Gezelschap aan lezingen te organiseren 
door niet -  ingenieurs, die in het algemeen 
management een oog hebben op de be
hoefte aan en de inzetbaarheid van 
scheepsbouwkundige ingenieurs.
Tevens stelde hij, dat 'William Froude' als 
tolk van de studenten de initiatiefnemer 
dient te blijven voor het samenbrengen van 
betrokkenen om van gedachte te wisselen 
over de scheepsbouwkundige opleidingen. 
Gesprekspartners daarbij zijn de Afdeling 
Maritieme Techniek van het Koninklijk ln-

lr. H. W. Stapel studeerde Scheepsbouw aan 
de HTS te Haarlem en aan de TH Delft. Hij was 
ingenieur bij de Kon. Pakketvaart Mij. NV, 
bedrijfsdirecteur bij de Rotterdamse Droog
dok Mij N.V. en Algemeen Directeur van Verol- 
me IJsselmonde Holding B.V.

stituut van Ingenieurs en de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaart
gebied.
Hij bracht naar voren geen heil te zien in 
een stroomlijning o f samenvoeging van de 
opleiding in Delft met die aan de HTS-en in 
Haarlem en Dordrecht. Delft dient met 
zeer grondige studie van Hogere Wiskun
de en Mechanica in de eerste studiejaren de 
brede basis te geven voor de met recht 
'hogere' opleiding in de scheepsbouwkun- 
de. De HTS-en moeten weer meer 'mid
delbaar' op de praktijk gericht onderwijs 
geven.

A A N T A L L E N  SCHEEPS
B O U W K U N D IG E  IN G E N IE U R S

I. Gegevens
•  In augustus 1945 werd, omdat zich een 
zeer g root aantal studenten liet inschrijven 
voor de studie van scheepsbouwkundig 
ingenieur, door 'W illiam Froude' een ana
lyse gemaakt u it het laatste toen beschik
bare Jaarboek van de Vereniging van Delft- 
se Ingenieurs uit het begin van de oorlog. 
De gegevens worden vermeld in Bijlage I.
•  Op basis van het Jaarboek van 1954/55 
werd destijds de analyse herhaald.Zie

Bijlage I
Gegevens u it het Jaarboek van de Vereniging van Delftse Ingenieurs

±  1942.

W erkkring

W S C KM R T O E N totaal

gepensioneerd 
t/m  1918 9 3 1 1 3 7

10
24

1919-23 8 2 — 3 1 1 2 11 28
24-28 14 5 2 4 _ 1 — 16 42
29-33 8 2 — 3 2 1 — 11 27
34-38 7 4 1 1 — 2 _ 4 19
39-43 7 1 1 - - 1 - - 10

totaal 53 17 5 1 1 3 7 5 49 160

1954/55.

Werkkring

W S C KM R T O E N totaal

gepensioneerd 
t/m  1918 3 1

19
4

1919-23 8 2 — 2 — 5 5 3 — 25
24-28 11 5 3 2 — 1 2 10 1 35
29-33 5 1 — 2 2 3 2 9 3 27
34-38 7 5 1 — — — 2 4 _ 19
39-43 5 — — 1 — — 1 3 — 10
44-50' 16 6 3 7 2 2 2 8 — 46
51-54' 23 6 - 6 2 2 3 14 - 56

totaal 78 25 7 20 6 14 17 51 4 241

I) d it is 7 respectievelijk 4 jaar.
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Bijlage II
Gegevens u it het com puterbestand van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs.

21.4.1988.

W erkkring

W S C KM R T O E N totaal

gepensioneerd en 
1919 en 1920

afgestudeerd in:
1 1 1 3

21-25 1 2 2 — — — 1 2 6 14
26-30 7 1 — 1 1 1 1 1 2 15
31-35 2 2 — 2 1 — 1 2 3 13
36-40 3 2 — 1 — — 1 2 — 9
41-45 4 — 1 — — f 1 — 1 8
46-50 15 6 1 3 1 2 3 6 2 39

50% 51-55 15 4 2 2 1 2 4 7 2 39

totaal pens. 47 18 6 9 4 7 13 20 16 140

afgestudeerd in:
50% 5l-55 15 4 3 1 — 1 4 7 3 38

56-60 3 1 1 2 3 3 5 8 6 32
61-65 6 1 1 4 4 4 3 9 4 36
66-70 23 2 2 8 10 7 6 20 10 88
71-75 15 5 — 1 2 9 6 8 38 84
76-80 7 4 1 — 3 2 1 7 21 46
81-85 8 7 - 1 4 8 — 16 56 100
86 en 87 - - - 3 - - - 4 29 36

totaal actief 77 24 8 20 26 34 25 79 167 460

Bijlage IV .

Résumé van aantallen scheepsbouwkundig ingenieurs

±  1942 1954/5 21.4.88

W =  werven 53 78 77
S =  scheepvaart 17 25 24
C =  classificatiebureaux 5 7 8
KM =  Koninklijke Marine 11 20 20
R =  research 3 6 26

totaal in scheepsbouw S 89 136 155

T =  toeleveranciers 7 14 34
O =  onderwijs 5 17 25

totaal in T  en O: T 12 31 59

E =  elders werkzaam 49' 51 79

totaal actief ISO 218 293
gepensioneerd 10 19 140

totaal 160 237 433
N =  niet bekend - 42 167

totaal 160 241 600

1 inclusief enkele onbekende werkkring
2 aantallen met onbekende werkkring werden behoudens enkele niet 

genoteerd.

eveneens Bijlage I.
•  Voor de huidige lezing werd aan de hand 
van een uitdraai dd. 2 1.4.1988 u it het com
puterbestand van het Koninklijke Instituut 
van Ingenieurs, dat nu in een Jaarboek de 
naamlijst uitgeeft, wederom een analyse 
gemaakt. Zie Bijlage II.
•  De opgestelde gegevens zijn in tabellen 
weergegeven in Bijlagen I en II en grafisch in 
Bijlage III. Bijlage IV is een résumé.

2. Definities en w erkw ijze
•  De werkkringen werden als volgt ge
groepeerd:
W  =  werven; inclusief N.V.S.B.
S =  scheepvaart
C =  classificatiebureaux; inclusief

Scheepvaart Inspectie.
KM =  Koninklijke Marine
R =  research voor de scheepsbouw
T =  toeleveranciers; inclusief scheeps

bouwkundige adviesbureaux 
O =  onderwijs; ook niet scheepsbouw

kundig
E =  elders een werkkring buiten de 

scheepsbouw 
N =  niet bekende beroepen van de 

personen.

•  Voor de oorlog waren er in het Jaar
boek nauwelijks namen genoteerd zonder 
vermelding van de werkkring.
Bij de analyse in 1955 werden de namen van 
degenen, waarbij geen werkkring stond op 
enkelen na niet genoteerd.
Bij de huidige analyse bleek, dat van een 
zeer g root aantal scheepsbouwkundige in
genieurs, afgestudeerd na 1970, de werk
kring bij het K.l.v.1. niet bekend is. Tevens 
deelde het secretariaat mede, dat er van de 
niet-leden een aantal niet meer in leven 
zullen zijn.
Pas nadat een niet-lid ouder zou zijn dan de 
geregistreerde oudste inwoner van Ne
derland, worden de gegevens weggelaten. 
Hoewel aangenomen kan worden, dat de 
onderlinge verhoudingen tussen de aan
tallen in de verschillende werkkringen wel 
een indicatie kan geven, moet er aan de 
absolute cijfers een beperkte waarde toe
gekend worden, na 1970.
•  De grens tussen actief en gepensio
neerd kon uit de oudere lijsten per per
soon worden bekeken doch werd voor de 
laatste gegevens arbitrair aangenomen op 
de helft van de aantallen voor de periode 
1951/55.
•  De Afdeling Maritieme Techniek van 
het K.I.V.1, overweegt een enquête te hou
den om een inzicht te krijgen om trent de 
niet bekende gegevens,

3. Conclusies
•  Gemiddeld aantal afgestudeerden per 
jaan

•  In de jaren 1924/28 kwamen veel (42 
man) met hun studie klaar. Dat was de piek 
van de grote groep, die direct na de eerste
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wereldoorlog in de hausse was begonnen. 
Toen ze gereed kwamen, was de crisis van 
1922 to t 1924 voorbij en konden de mees
ten werk vinden in de vanaf 1926 weer 
florerende scheepsbouw.
•  Kort voor de oorlog kwamen weinig 
ingenieurs aan de markt omdat er in de 
crisisjaren van dertig weinig met de studie 
waren begonnen.
•  Grote aantallen kwamen gereed in de 
periode van 5 to t  10 jaar na de oorlog. In 
1945 hadden we 75 nieuw ingeschrevenen! 
Daar de hausse voortduurde to t 1960 von
den veel ingenieurs w erk in de scheeps
bouw; mede door het geringe aantal dat 
vóór de oorlog afstudeerde en de stilstand 
in de oorlog.
•  In de jaren 1956/65, dus 10 jaar, was er 
een normaal aantal, doch in de 10 jaren 
daarna van 1966/75 kwamen er weer velen 
gereed. Ten gevolge van de sluiting van het 
Suez-kanaal in 1956 was er eind van de 
jaren 50 een grote hausse en begonnen 
velen de studie.
•  Na wederom een normaal aantal inde 5 
jaren van 1976/80, kwam de derde piek in 
de jaren 1981 /85. Deze werd veroorzaakt 
door de reclame die van de grote tanker- 
bouw bij Verolme uitging. In de hausse van 
omstreeks 1970 to t  7 5  begonnen velen 
met de studie zonder zich te realiseren, dat 
de scheepsbouw toen in Europa alleen een 
overflow was van wat Japan niet aankon in 
de piek. Reeds sinds begin van de jaren '60 
wisten insiders, dat de scheepsbouw in 
West Europa door de concurrentie van 
Japan een verloren zaak was.
•  Het aantal scheepsbouwkundige inge
nieurs, dat in het buitenland werk vond is 
gering -  10 a 20 man.
•  In de groep 'elders werkenden’ zijn er 
10 a 20 die in de olie-industrie werken, 
deels betreft dat ook offshore werk. 
Resumerende kan gezegd worden, dat het 
aantal ingenieurs in werven en scheepvaart 
sinds de oorlog met ruim 50% is toegeno
men. Bij de Koninklijke Marine is het aantal 
verdubbeld. In de research is het vervijf
voudigd!
Ongetwijfeld zal het de komende jaren 
teruglopen naar een blijvend lager niveau 
omdat de grote scheepsbouw in Neder
land niet zal terugkomen.

Bijlage III
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CENTRAL C*
DESIGN OF A CENTRAL COOLING SYSTEM FOR MOTORSHIPS 
FOR EASY HANDLING AND CONTROL

by: Prof. Dr. Ing. G. Großmann**

A B STR A C T:
The contro l problems o f cooling systems are discussed and some solutions are shown, which reduce the number o f pipes and control 
loops pipes. The simple high temperature system, cooling the charge air cooler and the liners is evaluated especially in regard to  the 
contro l o f  the outle t temperature o f  the liner cooling water. There is also a proposal fo r a pumpless seawater circulating system.

1. IN T R O D U C T IO N
To assist shipowners in their efforts fo r economical ships, all 
shipboard systems have to  be designed fo r lowest possible installa
tion costs, highest efficiency and reliability, very little  maintenance 
and repair w ork and a spare part demand as low as possible. All 
these points have to  be considered fo r the ship as a unit and not just 
for the individual systems alone, because a high efficiency at all 
individual systems does not necessarily mean a highly efficient ship, 
when these individual systems do not match. And all these points 
have to  be valid after 5 years, when the ship is no longer the newest 
and most modern ship o f the fleet w ith  the best available crew. 
To achieve low maintenance costs and w ork and low  installation 
costs fo r the ship, all its systems must be first o f all as simple as 
possible and not as much automated as imaginable. Problems 
should be solved by the most straight forward solution w ith as 
much self controlling characteristics as possible to  reduce the 
control systems also. This w ill reduce also many alarm points w ith 
their sensors. Only if the hardware is reorganised to  these rules, 
then only computerized control and operation systems should be 
applied.
This design philosophy w ill be explained on one auxiliary system 
and its control points -  the cooling water system fo r a motorship.

2. SYSTEM  S P E C IF IC A T IO N
The cooling water system has to  transfer all energy losses from 
their respective sources to  the sea. This is usually done by a 
freshwater system, a more o r less central heat exchanger and a 
seawater system.

2.1 Fresh W a te r Cooling System
All components are cooled by fresh water, wherever this is 
feasible. There are usually tw o  temperature-levels, so a low 
temperature (LT) cooling system and a high temperature (HT) 
cooling system are needed.

2 .1.1 Low Temperature Cooling System
The LT-system supplies all oil coolers fo r the diesel engines, the 
gear, the shaft bearings and miscellaneous coolers for air condi
tioning, refrigeration etc. w ith  cool fresh water at a controlled 
temperature. This is a very normal, fast control loop w ith  prac
tically no delay times, so there are no control problems.

2.1.2 Charge A ir  Cooler
The purpose o f the air cooler is to  cool the air as far down as . 
possible to  low er the combustion temperature and the exhaust^1 
gas temperature and to  increase the air mass flow  to  the cylinders. 
The energy, which has to  be transferred in the charge air cooler, is

* Paper presented at the ICMES '87 Symposium 9 -11 Sep. '87. Malmö 
Sweden.
**  Institut für Schiffskraftanlagen Technische Universität Berlin

depending on the air temperature at the compressor inlet ft|_BC. on 
the pressure ratio o f the compressor and its efficiency Tjc  and on 
the air mass flow  mL. The last factor is strongly influenced by the 
process 2-stroke o r 4-stroke.
The following tables I and 2 show the energy losses o f the air 
cooler fo r a medium speed 4-stroke engine and a slow speed 2- 
stroke engine as function o f the air inlet temperatur Olbc. all values 
are calculated w ith  a pressure ratio pi/po =  3 w ith  the following 
equations:

X ~ I
i\ nc =  ^LBC +  T lBc/TIc [(pi/po) * -  I] (I)

Tic =  0,85; x = 1,4; cPL =  1,02 kJ/kgK

qvAc =  rnLS . Cpl . ("&lnc — ft  lac) ftiA c  =  50°C (45°C) (2)

Tabel I -  M edium  speed 4-stroke engine
rriLs =  7,45 kg air/kWh

ftLBC ftLNC ftAC 9 VAC qvAc
°c °C °c kJ/kWh kW /kW
18 144 94 ( 99) 715 ( 756) 0,199 (0,210)
27 157 107 (1 12) 814 ( 854) 0,226 (0,237)
40 176 126 (131) 958 ( 996) 0,266 (0,277)
47 186 136 (141) 1034 (1072) 0,287 (0,298)

Tabel 2 -  Slow Speed 2-stroke engine
rilLS =  8,75 kg air/k\

ftlBC ftLNC ftAC qvAc
°C °C °C kW /kW
18 144 94 ( 99) 0,232 (0,245)
27 157 107 (112) 0,265 (0,278)
40 176 126 (131) 0,312 (0,325)
47 186 136 (141) 0,337 (0,349)

The above tables show, that the energy losses at the charge air 
cooler are higher fo r the 2-stroke engines than fo r the 4-stroke 
engines. This is caused by higher air mass flow  itils o f the 2-stroke 
engines. (The numbers o f the tables are from  2 specific engines, 
their data were published in the first half o f 1986. Naturally these 
figures have to  be rechecked fo r every design, as any change o f the 
pressure ratio p |/p0, the compressor efficiency and the air temper
ature after cooler ft|_AC w ill change the energy losses qVAc)-

The pressure ratio at the compressor is more o r less proportional 
to  the engine load.

(P i ^Po) m  =  (P i /P o) o • (P m /P m c r ) =  (P i/po)o  • Pm  (3)
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The energy losses at the charge air cooler at part load can then be 
approximated by the following equation

Qvacm — qvAC • Pm 2 • Pmcr : qvACM -  qvAC • Pm 2 (4 )

To achieve a good combustion and a low fuel consumption, the 
charge air should be cooled down to  about 40°C w ith  0,5 PMc r  — 
PM <  Pm c r - Below this power range, the charge air could be kept at 
about 80°C fo r a good combustion and fo r the avoidance o f wet 
corrosion at the cooled part of the liner. The charge air cooler is 
therefore usually divided into a low temperature cooler and a high 
temperature cooler.

2.1.3 HT-System
The high temperature cooling system serves -  besides the high 
temperature charge air cooler -  the cylinder liner, the cylinder 
head and some times the gas turbine o f the turbocharger. The 
energy transferred to  the cooling water is

qVLC ~  0,17 — 0 ,21 kW /kW  fo r 4-stroke engines 
and qvLC ~  0,12 — 0,17 kW /kW  for 2-stroke engines.

These values are an indication o f the heat losses, they vary from 
engine to  engine, so they have to  be evaluated fo r each system. 
To avoid w et corrosion, due to  low liner temperature, the 
temperature of the cooling water at the outle t o f the engine 
should be kept constant, as this would increase the inlet tempera
ture into the engine at lower loads.

2.2. Conventional Cooling W a te r C ontro l System
Fig. I shows a flow  diagram o f the main cooling water system. W ith  
the LT-system, the temperature control by a three-way-mixing 
valve is rather simple and can be done by a normal Pl-controller. As 
load changes on the coolers and temperature changes o f the 
seawater do not happen very fast, the controller does not need a 
D-component.

Figure I -  Conventional Cooling W ater System (Flow Diagram)

The HT-System is much more complicated. There is first the delay 
time Tt , which the flow  needs to  cover the distance from the 
control valve to  the sensor fo r 0 A, Tt is in the range o f 100 -  150 s. 
Besides this there is the storage capacity Ts o f the steel mass mst 
and the water mass mw, which change the ir temperature w ith 
every load and temperature variation. Ts can be approximated by 
the following equation

Ts — mw  • CpW+ m ST • cps /  (rhoCpw) —
=  % /m o  [ I +  msT • cps/(mw  • cPw )] (5 )

As the steel mass mSr. participating in the heat exchange, is usually 
not known exactly, Ts can be calculated also from temperature 
measurements on trials. Ts is a function o f the coolant flow  rh0 
through the engine, it w ill go up, when rh0 is decreased. W ith  the 
high efficient, big engines, the heat losses qVLc have been lowered,

so also rho is decreased, but the steel mass rr>sT remained practically 
the same, so there is a considerable increase o f Ts, which is 
estimated to  be T s=  250 sec. When the HT-system is simplified to 
the liner cooling only, then the following signal flow diagram can be 
drawn, (fig. 2).

•4-4

.  .v i
V

*4*

. ^  * ■■ 

WM> j

Figure 2 -  Signal Flow Diagram and C ontro l Loop

For the following considerations a few restraints are made:
1. The flow through the cold inlet o f the mixing valve is pro

portional to  the valve lift y. rhK =  m0.y(y =  0 =  cold line closed)
2. The flow  through the warm inlet o f the mixing valve is 

proportional to  I -  y rhw  =  rh0 . ( I -  y) (y =  I =  warm line 
closed)

3. The overall resistance o f the HT-loop is not changing, so the 
flow  through the engine rh0 is constant.

It then has to  be taken into account that the control valve is 
controlling the mass flow  through the inlet ports, it is not 
controlling the temperature in the loop directly. Its control range 
depends very much on the energy losses represented by A  0 P, and 
on and

A . W r =  I5°C ; f tA =  85°C ; =  40°C; -^ y MCR =
A G pmcr / ^ a - O k) =  0.333 (6)

=  15°C; —»yMCR =  0.215

The control valve has in tropical regions a working range of 0 ^  yR 
<  0,333 which becomes in w intertim e in the North-Sea 0 s y Rf i  
0,215.
The control loop is very sensitive to  changes o f the valve position 
and the cold temperature.

y =  - K p  .A f t x A f t x =  d AP -  § s 
A f t g  =  y  ( # k - * > a r )

(7 )
(8 )

When the controller has to  stay stable, then
A f tE =  A d x (9)
which gives
Kp =  I / (§Ar- 0 k) =  0,025 (0,0145) (10)
or a proportinai band X p =  40% (70%).
Which means, that the smaller Kp value o r at least the mean value

Kp =  0,02 X p =  50%

has to  be chosen, when 0 K can move between 15°C and 45°C.

As the permanent change o f the valve position is caused only by the 
J-component o f the controller

A y  =  yi -  yo =  A {fpx/(ftic—^ a r)  =  Kp/TN ƒ (^a rW  -  $s) dt
( ID

the delay time T N has to  be selected carefully otherwise the 
controller w ill e ither overact o r it w ill allow the deviation to  
become too  big. It has always to  be considered, that the reaction 
A  y—* A f fE on a deviation A  ffx= \‘fAR(t)--&s takes the time 3 . T, to  
become 90% effective at the sensor o f the controlled tempera
ture ffAR . So an adequate delay time is

Tn *  0,5 T, =  100 s fo r the example.
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If Kp is more than the above value and TN less than 0,5 Ts then the 
control valve w ill oscillate. This can be seen in Fig. 3, where the 
position o f the control valve, the inlet temperature and the 
outlet temperature f tA are shown during an increase o f the main 
engine load.

Yr — A ^ dmcr/('^a o _ ^ ko) — 0,32

W ith this arrangement, A  mcr becomes a o -O elt. so the contr< 
range o f the mixing valve is yR2 =  I , that means the full range o f the 
valve lift.

The necessary flow mHTO through HT-loop is
ff'HTO =  (t|VLC +  t|VAc) • PmCr/K'&AHT-'&ELt) * cPw] • (14;

Figure 3 -  Behaviour o f  HT-Loop during Load Change, Controller 
Incorrectly Set

In Fig. 4 one can see the behaviour o f a more correctly set 
controller in the HT-loop during a load change, also the rather 
small but long lasting temperature deviation can be seen.

Figure 5 -  Centralised Freshwater Cooling System

Thetemperature^MEHTofthecoolingwaterattheinletofthemaii 
engine is then in design conditions

$MEHT — ®AHT -  Q vLc/(rï'HTO *cPw ) —
^ A H T -  ( ^ A h n  ^ E L t )  •  I / ( I  +  q v A c / t l V L c ) (15

The energy transferred to  the HT-system as function o f the engini 
power is shown in Fig. 6 whereas the signal flow diagram is showi 
in Fig. 7.

Figure 4 -  Behaviour o f HT-Loop during Load Change, Correct 
Setting

It seems to  be possible to  reduce this temperature deviation still 
further by a some what smaller reset time TN, but deviations in the 
range o f 3°C have to  be accepted, when the outle t temperature 
ffA is controlled by a mixing valve at the inlet.

3. IM P R O V E M E N T  O F  T H E  H T -C O O L IN G  SYSTEM
There are several possibilities to  improve the HT-cooling system 
and its performance.
a) The cold water flow mK is taken from the LT-cooler w ith  a 
controlled temperature o f =  ^ elt =  38°C. The HT-cooler can 
be omitted. The control range o f the mixing valve becomes:

( 12)

and yR is no longer influenced by the changing seawater tempera
ture 4 , .
W ith  constant, the P-factor Kp is also constant

Kp -  I /  (# ao -  A ku) “  0,022 ; Xp *  47% (13)

The controller can be set somewhat faster than before.

b) The air cooler is arranged in line and before the liners. For the 
design load Pmcr^ eht should be-&ELT. (This system is developed by 
MaK, Kiel and fo r the first time shown at their engine 6 M 453 C.) 
(Figure 5).

Figure 6 — Energy losses o f the HT-System as Function o f  th 
Engine Power (shown fo r a 4-Stroke Engine)

W ith  a controlled outle t temperature frAHT. the inlet temperatur 
d E is going up, when the air cooler load is going down in col 
climate, as shown in Fig. 8.

The increase o f the cooling water inlet temperature d E at engin 
loads smaller than PMcr is followed by small increase o f the specifi 
fuel consumption. This can be avoided by modifying the valve sea
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Figure 7 -  Signal Flow Diagram o f combined HT-Loop

Figure 9 -  3-Way-Valve w ith Flow Reduction

in such a way, that fo r 0 ^  y ^  yK the cold water flow is th ro ttled  as 
before, and the warm water flow  is opened only, when yK <  y. {See 
%  9).

So the overall flow  through the HT-Loop is fo r 0 £  y <  yK reduced 
and the temperature at the inlet 0 Eht is kept constant.

Due to  the lower energy losses o f the air cooler in cold climate the 
control valve is already th ro ttled  at full power, the flow  through 
the engine is decreased.

XmcRc =  I -Q voc/Q vow  =  l - ( q V L C O  +  qV A C O cV (qV LC O  +  qV A C O w ) 
~  (qVA C O w  — C|ACOc)/(q vL C O  +  q vA C O w ) =  0 ,1 4 0  (1 6 )

The value o f yK can be selected to  achieve the most suitable inlet

temperature curve Oeht(P)- When in the tropics the inlet tempera
ture -&EHT should be constant till PM =  0,75 Pmcr. then

yK =  QvOwO.75 I QvOwMCR =  0,64 (17)

In Fig. 10 the influence of the flow reduction is shown fo r tw o  
different air temperatures 0 L before turbo charger.

W ith  a correct setting o f the c o n tro lle r- which means especially a 
correct Kp-value, the deviation of the controlled temperature 
$ amt from the setpoint should not be more than ±  4°C and it 
should be a slow deviation.

Figure 10 -  Temperatures o f the HT-Loop with Flow Reduction as 
Function o f  Engine Power (4-Stroke Engine, separate Pumps)

The control diagram o f Fig. 7 shows one flaw, which w ill lead to 
some rather large temperature deviations in the system during 
rapid load changes. As the storage capacity o f the air cooler Tsc and 
the turbine o f the turbo-charger T SA is rather small, any load 
change will result in a rapid change o f the temperature § m e h t - Due 
to  the rather large storage capacity TSm o f the main engine this 
temperature change w ill take a long time to  become effective at 
the outlet o f the engine. The controller is too  slow fo r these rapid 
temperature changes o f the charge air cooler.

This problem can be solved, when the control point is moved from 
the outle t temperature to  the inlet temperature o f the engine. 
When this temperature is kept constant, then the mean engine 
temperature is decreased when the engine load is decreased and 
the air to  engine temperature is increased. This control (see Fig.
11) system works only satisfactorily w ith  a normal mixing valve. 
The valve w ith  the flow  restriction in the warm inlet would need 
the set point 0 Mes to  be adjusted to  the air temperature ff lae before 
the compressor. This is rather impossible fo r a normal controller, 
so this has to  be done w ith a computer, which could then also 
control the inlet temperature f)ME in such a way, that the outlet 
temperature d A is kept constant A  small computer could control 
the 3 control loops fo r the main engine -  HT-System, LT-system 
and lube oil system.

Before going to  computer controlled cooling systems, the con
sequences o f the increasing air temperature w ith  decreasing load 
fo r the exhaust gas temperature, the exhaust valve temperature, 
the liner wall temperature and its wear and fo r the specific fuel 
consumption have to  be studied intensively.

Figure 8 -  Temperature in the HT-Loop as Function o f  the Engine 
Power (4-Stroke Engine, Pump attached)
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4. C O N V E N T IO N A L  A IR  C O O L IN G '
There are still some engine manufacturers, whose calculations 
show, that the ir engines give the best performance, when the air is 
cooled down always to  a moderate low temperature, as long as the

turbine line r

1 J
cooling J cooling

l/rsr w

M.E.Air other
cooler a p p l i a n c e

Central Heat Exchanger

Figure 12 -  Flow Diagram o f low  Temperature A ir  Cooling 

Figure 13 -  Signal Flow Diagram fo r Liner Cooling System only

cylinder is kept warm at all loads. In this case it is advisable to  install 
the air cooler in the LT-System in parallel to  the oil cooler, so the 
HT-System consists o f the cylinder cooling only (Fig. 12).

W ith  this system the energy losses o f the liner cooling are about 
twice as great as the turbine cooling, the storage capacity o f the 
turbine TSt is about 0.05 o f the storage capacity T SM o f the main 
engine.
As the energy losses of the liner cooling are not influenced by the 
air temperature but only by the power px  =  PM/PMCR o f the 
engine, the inlet temperature dgM can be controlled by a fast 
controller and the set point f fSEcan be adjusted by a feed forward 
signal from the fuel rack to  achieve a constant outlet temperature 
ffA. The signal flow diagram for this system is shown in Fig. 13.

5. S IM P L IF IC A T IO N  O F  T H E  SEA W A TER  
C O O L IN G  SYSTEM
The conventional seawater system has 2 seawater circulating 
pumps which supply the LT-cooler and the HT-cooler w ith  the 
necessary seawater. The first simplification o f the seawater system 
is, that there is now only the LT-cooler.



Figure 14a -  Conventional Seawater Circulating System

As the seawater pumps use electric energy in the magnitude o f PPE 
=  0,01 Pmcr- modern ships have the central cooler designed as a 
scoop-system, which uses under full away conditions the kinetic 
energy o f the ships velocity through the water to  supply the cooler 
with seawater.
As this water supply is proportional to  the speed of the ship, there 
is not enough water during manoeuvring conditions and when 
going astern. The classification societies demand therefore the 
installation o f tw o  smaller pumps. The system is saving energy -  
and fuel -  compared w ith the conventional system, it is also more 
complicated and therefore not cheaper.

Figure 14b -  Scoop-System

Recent research has resulted in a scoop system which is working 
with ahead speed as well as going astern. When this system is fitted

Figure 14c -  Double acting Scoop Cooler

with the possibility o f natural circulation, then it is working also -  
w ith  ca. 0,07 -  0 .1 Qvmcr -  when the ship is in port. This system 
does not need any seawater pumps w ith  its automatic cut in, so 
there are tw o  simplifications, compared w ith  the normal scoop 
system and the energy saving is even greater as now no electric 
power fo r pumps is needed.

6. F IN A L  REMARKS
The central cooling system as shown in Fig. 5 and Fig. 14c is at the 
moment the simplest proposal in regard o f equipment and of 
control systems.
It can be further simplified, when the diesel generator sets are 
made independent o f the central fresh water cooling system. This 
can be done by installing engines w ith air cooling, run on diesel oil 
from  a day tank above the engines. A ir cooled generator sets fo r 
tropical conditions are built up to  550 kW  power at the 
switchboard, so they can be installed on many ships w ith  a normal 
electric system.

This paper showed a way, to  improve the working o f the HT- 
cooling system and to  adapt it to  modern ideas o f w et corrosion 
control in the main engine. A t the same time the whole cooling 
system is streamlined, making it  simpler, cheaper, more reliable 
and less maintenance needing. There is even some more energy 
saved by using smaller HT-circuiating pumps and no seawater 
circulating pumps.

When all systems on board o f ships w ill be streamlined like the 
main cooling system, then the ships o f the nineties w ill be easer to 
handle, safer to  run, they w ill require less maintenance and they 
might be also cheaper to  build. A ll research and development 
activities should concentrate on these areas and the ships and their 
machinery should be redesigned to  these goals before a new big 
step ahead is taken.

A C K N O W L E D G M E N T
W e have to  thank MaK-Kiel and Howaldswerke Kiel fo r their 
valuable contribution.

REACTIES VAN LEZERS

Nieuwe opdracht voor Scheepswerf 
Visser B.V.
In het officiële orgaan van de N.V.T.S., d.d. 
24 juni 1988, nr. 13, maakt u in uw rubriek 
nieuwsberichten, nieuwe opdrachten mel
ding van de opdracht bij Scheepswerf Vis
ser B.V.
Na enige verificatie bij het Ministerie van 
Landbouw en Visserij met betrekking to t 
het door u genoemde project van de heer 
James Murrin u it Killybegs kunnen w ij u 
mededelen dat het weliswaar door de Ier
se overheid bij de Europese Commissie 
werd ingediend doch dat er in geen geval 
sprake zal kunnen zijn van ondersteuning 
uit het E.O.G.F.L.
U kunt begrijpen dat een dergelijk bericht

enige consternatie veroorzaakt binnen on
ze gelederen in deze tijd  van E.E.G.-over- 
capaciteit in de visserijsector.
Een door de Europese commissie, volgens 
de bepalingen van verordening 4028/86 
goedgekeurd, meerjarig oriëntatiepro
gramma is een voorwaarde voor het ver
krijgen van financiële ondersteuning voor 
acties zoals in genoemde verordening zijn 
opgenomen.
Tevens w ord t in deze structuurverorde- 
ning bepaald dat de lidstaten de commissie 
jaarlijks op de hoogte dienen te stellen van 
de ontwikkeling van de vloot.
Naar gebleken is hebben alle lidstaten na
gelaten een dergelijke evaluatie aan de 
commissie toe te zenden, hetgeen haar

heeft doen besluiten alle aanvragen voor 
nieuwbouwsteun op te schorten.
Slechts nadat de genoemde evaluaties bij 
de commissie zullen zijn ingediend, en 
daaruit blijkt dat de vlootcapaciteit in de 
referentieperiode niet is opgenomen, kun
nen de aanvragen in behandeling worden 
genomen.
Overigens waarderen wij het ten zeerste 
wanneer u zoveel mogelijk artikelen over 
visserij laat verschijnen in uw blad naast de 
nodige nieuwsberichten inzake visserij. 
W ij hopen u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd.

Hoogachtend, 
Ing. J. K. Nooitgedagt 

Voorz. Ned. Vissersbond
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Reparatie - renovatie van dek-en machinekamerinstallaties 
Hermotorisering
Know-how en inventiviteit van 
Wolfard & Wessels b.v. te Groningen, 
kwamen eraan te pas om voor een 
aantal vloeibaargas-tankers deze 
gekompliceerde lading-behande- 
lings installatie te ontwerpen en te 
realiseren

Wolfard & Wessels
Sterk in gespecialiseerd werk

I

YW7wr\n
\JU LAJ

Wolfard & Wessels bv
duinkerkenstraal 40, 9723 bt groningen 
tel 050-184420, telex 53650

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,
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 erb ij. Vanaf het eerste ontwerp tot en met 
de komplete installering.

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

HOE BETER DE PIJP.
Want wat waard is 
gedaan te worden, 
is waard goed 
gedaan te worden.

SETON
PIJPLEIDINGEN

HYCOM
oilhydraulics

cylinders powerunits systems
Hycom B .V ., Postbus 1079 7301 BH APELDOORN, telefoon 055 - 55 87 78, telex 36372
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NIEUWSBERICHTEN

W EM T 88 S Y M P O S IU M
Het WEMT 88 symposium onder auspiciën 
van de W est European Marine Technology 
Council w ord t d it jaar van 12 t/m  14 okto 
ber in Triëst gehouden, georganiseerd 
door CETENA S.p.a.
In de WEMT Council is onze Vereniging 
(NVTS) en de afdeling MarTec van het Klvl 
vertegenwoordigd naast de zustervereni
gingen uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Span
je, Denemarken, Noorwegen en U.K.
Het onderwerp van het symposium is 
’Advances in Ship O perations’
In zes sessions over de onderwerpen:
-  Economie Considerations o f Ship Ope

rations
-  Mission Oriented Design o f Ship and 

Machinery,
-  Reliability o f Structures and Machinery,
-  Manufacturing Considerations,
-  Performance Monitoring,
-  Plants and Automation Developments, 
worden 37 lezingen gehouden door inlei
ders afkomstig uit 11 Westeuropese 
landen.
Voorts is er een excursie georganiseerd 
naar de Monfalcone W erf van Italcantieri. 
De sociale activiteiten omvatten een da- 
mesprogramma, symposium diner en 
cocktail.
De inschrijfkosten bedragen 400.000 Lire 
=  ±  ƒ 650,00. Inschrijfformulieren zijn 
verkrijgbaar bij het Algemeen Secretariaat 
van de N.V.T.S., Heemraadssingel 193, 
3023 CB Rotterdam, tel. 010-4762333.

Produktontw ikkeling en 
produktbeleid
Het driedaagse seminar Produktontw ik
keling en Produktbeleid w ord t door het 
CBO — Centrum voor Bedrijfsontwikke
ling op 4, 5 en 6 oktober 1988 te Rotter
dam, georganiseerd.
Het seminar behandelt de plaats, functie en 
structurering van produkt- en proces-in- 
novatie in het technologisch gebeuren van 
industriële ondernemingen. Het seminar is 
in het bijzonder bestemd voor directiele
den, leiders van research- en ontw ikke- 
lings-afdelingen en senior beleidsfunctio
narissen verantwoordelijk voor technolo
gische- en produktprogramma-ontwikke- 
lingen.
Het programma omvat een op de praktijk

van de industriële onderneming gerichte 
behandeling van technische, marktkundige 
en bedrijfskundige aspecten, die in diverse 
fasen van de produkt levenscyclus kunnen 
worden onderkend. Praktijkgevallen 
m.b.t. de introductie van nieuwe Produk
ten, produkt-verbeteringen en analyse van 
het totale produkt-assortiment worden 
uitvoerig behandeld. De programmalei- 
ding berust bij senior CBO-deskundigen 
met ruime en internationale ervaring op 
het gebied van produkt- en proces-ont- 
wikkeling in diverse sectoren van de indus
trie.
Inschrijving en inlichtingen bij: C B O -C e n 
trum voor Bedrijfsontwikkeling Secr.: 
Beursgebouw Postbus 30042 3001 DA 
Rotterdam Tel: 010-41 3 90 20.

Kaderopleidingen M etaalinstituut 
T N O
Het Metaalinstituut TN O  in Apeldoorn 
organiseert de komende maanden de vol
gende korte kadercursussen:
•  5-6-7-8-12-13-14-15 september 1988 
Buigen, knippen en ponsen. Produktieme- 
thoden, eigenschappen van materialen, 
machines en gereedschappen, werkvoor
bereiding en trouble-shooting.
•  5-6-12-1 3-19-20-26-27 september 
1988
Lasinspectie. 8-Daagse opleiding voor me
dewerkers met als hoofd- of neventaak het 
toezicht op en de inspectie van laswerk- 
zaamheden.
•  12-13-14-19-20-26-27-28 september 
1988
Flexibel automatiseren van verspanende 
bewerkingen. 8-Daagse opleiding voor 
(a.s.) projectleiders flexibele fabricage.
•  21-22-23-26-27 september 1988 
Verspaningstechnologie draaien. De prin
cipes van het doelmatig en voorspelbaar’ 
verspanen. Systematisch vaststellen van 
verspaningscondities.
•  5-6-7-10-11-12 oktober 1988 
Inspectie van gereedschapwerktuigen. 
Het doelmatig controleren van geometri
sche nauwkeurigheid, mechanische condi
tie en werking van gereedschapwerk
tuigen.
•  12 -13 -14-27-28 oktober, 9 -14 novem
ber 1988
Dieptrekken. Produktiemethoden, eigen
schappen van materialen, machines en 
gereedschappen, werkvoorbereiding, 
trouble-shooting.
Voor nadere informatie: Metaalinstituut 
TN O , Apeldoorn, Bureau Opleidingen, 
telefoon (055) 77 33 44, tst. 2527.

NIR1A Jubileum Congres
De Nederlandse Ingenieursvereniging N l- 
RIA bestaat d it jaar zestig jaar. D it heuglijke 
feit w ord t gevierd met een jubileumcon
gres op donderdag 17 november a.s. in 
Schouwburg Orpheus te Apeldoorn.
Als organisatie van HBO-ingenieurs heeft 
NIRIA een congresthema gevonden, dat in 
de belangstelling staat van zowel de leden 
als van de maatschappelijke, politieke en 
overheidsrelaties, alsmede van de oplei
ders van de volgende generatie ingenieurs. 
Het thema van het congres is 'De toe
komst van de ingenieur in Europa ’. 
Belangstellenden kunnen voor uitgebrei- 
dere informatie contact opnemen met het 
NIRIA-congresbureau, telefoon 070- 
522141.

Nieuwe 
opdrachten

IH C  Holland N V
Offshore aannemer Heerema heeft bij IHC 
Hydrohammer in Kinderdijk de to t nu toe 
grootste hydraulische heihamer besteld. 
Het betreft de Hydrohammer S-2000 met 
een slagenergie van 2200 kj en een totaal- 
gewicht van 260 ton.
De door Heerema succesvol uitgevoerde 
heiwerken op recorddieptes van 400 to t 
450 meter met kleinere IHC heihamers 
was doorslaggevend voor de keuze van de 
geheel in Nederland ontwikkelde Hydro
hammer.
De speciaal ontworpen S-2000 is zeer ge
schikt voor heiwerken in waterdieptes to t 
meer dan 1000 meter. Een van de bijzonde
re kenmerken van de Hydrohammer is 
namelijk dat zelfs op die grote diepte de 
maximum slagenergie w ord t geleverd. D it 
in tegenstelling to t andere hamers, waarbij 
de slagenergie afneemt bij toenemende 
waterdiepte.
De zeer geavanceerde IHC Hydrohammer 
geniet in de gehele wereld ruime bekend
heid op de land- en offshoremarkt bij het 
uitvoeren van heiwerken zowel boven als 
onder water.
IHC Hydrohammer BV is een van de groei
ende onderdelen van IHC Holland NV en 
leverde in de afgelopen 3 jaar, wereldwijd 
meer dan 50 Hydrohammers van verschil
lende typen.

Offshore

Opleving in de Offshore
Het opvallend krachtige herstel in de off
shore-industrie weerspiegelt zich in de 
marktprijzen voor boorinstallaties. Hoe
wel nog sprake is van enige overcapaciteit
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aan boor-eenheden, lopen de huurtarieven 
snel op. In een periode van ruim 15 maan
den is het huren van een doorsnee-boorin- 
stallatie voor gebruik op zee ruim 50% 
duurder geworden. Betaalde men voor 
een gangbaar type begin 1987 $ 11.000 a 
$ 12.000 per dag, eind maart 1988 moest 
circa $ 18.000 per dag worden neergeteld. 
Voor nieuwere en meer geavanceerde off- 
shore-installaties stijgen de prijzen nog 
sneller. Als voorbeeld daarvan dient het in 
1982 gebouwde, half-afzinkbare boorei
land ’Dyvi Stena’. In oktober 1987 kon dit 
eiland worden gehuurd voor $ 18.000 per 
dag. Amper een half jaar later, in maart 
1988, heeft Shell de 'Dyvi Stena’ in huur 
genomen voor $ 32.800.
Bij deze spectaculaire stijging van de off- 
shore-prijzen moet worden bedacht dat er 
nog steeds een groot gat gaapt to t  het 
niveau van 1985, voorafgaand aan de inzin
king die de bedrijfstak in het daarop vol
gende jaar beleefde. Destijds werd een half 
afzinkbaar booreiland ingezet tegen een 
huursom van ongeveer $ 75.000 per dag. 
Enkele offshore-bedrijven hebben geanti
cipeerd op een opleving door in het diepte
punt van de markt materieel aan te kopen. 
T o t  de optimisten van eind 1986 behoor
de ongetwijfeld het Amerikaanse Odeco, 
welk bedrijf toen zeven booreilanden met 
een boekwaarde van $ 80 mln overnam van 
Fluor Drilling voor een prijs van slechts 
$ 15 mln,’ zo signaleert de Stichting C oör
dinatie Maritiem Onderzoek (CM O) on
der welke auspiciën een studie is uitge
voerd naar de situatie in de offshore.

Nederlandse bedrijven  
op het C ontinentaal P lat
Nederlandse bedrijven dreigen de boot te 
missen bij de opsporing en winning van 
aardgas en aardolie op het Nederlands 
gedeelte van het Continentaal Plat. D it 
concludeerde mr. A. de Bruijn, directeur 
van Nedlloyd Energy BV, in Den Haag 
tijdens een toespraak voor de Petroleum 
Geologische Kring.
De vergunning voor opsporing en winning 
is doorgaans in het bezit van een groep 
bedrijven, waarvan er één als ’operator’ 
(uitvoerder) optreedt namens de groep. 
Van de 17 operators die op het Nederland
se deel van de Noordzee werkzaam zijn, is 
alleen de Nederlandse Aardolie Maat
schappij (NAM ) een Nederlands bedrijf. 
Onder de meer dan 100 non-operators’ 
bevinden zich maar 12 Nederlandse bedrij
ven, aldus De Bruijn.
Hij benadrukte dat deze 12 per I januari in 
totaal slechts een belang van 18% van alle 
opsporingsvergunningen hadden. Het Ne
derlandse aandeel bij de winning van aard
olie ligt hoger dan bij de winning van aard
gas. tndien het aandeel van DSM Energie 
buiten beschouwing w o rd t gelaten daalt 
het aandeel volgens de berekening van De 
Bruijn zelf to t zo’n 7%. Op I januari van d it 
jaar was circa 28.000 km van het Neder

landse deel van het Plat uitgegeven aan 
exploratieconcessies.
Nedlloyd Energy is reeds vanaf 1967 op het 
Continentaal Plat als non-operator w erk
zaam. Het bedrijf heeft onder andere een 
belang van 20% in de oliewinning in blok 
Q l.  Nedlloyd-dochter Neddrill is even
eens op het Nederlandse gedeelte van de 
Noordzee actief.

Diversen

Regeling investeringspremie  
zeescheepvaart geschorst
Minister Smit-Kroes van Verkeer en Wa
terstaat heeft besloten, dat met ingang van 
17 juli geen aanvragen voor investerings- 
premie voor de zeescheepvaart meer kun
nen worden ingediend. Zij baseert d it be
sluit, op het fe it dat het maximaal te pre
mieren volume ontoereikend is gebleken 
om alle premie-aanvragen te honoreren. 
Nahetbekend worden van de wijziging van 
de W e t Investeringsrekening per 29 febru
ari van dit jaar is er een hausse geweest in 
het aantal aanvragen voor de Investerings
premie Zeescheepvaart (IPZ). In de IPZ- 
premie was immers een zogenaamde 
’WIR-component’, begrepen, die door de 
wijziging in de W IR onder druk was komen 
te staan. In korte tijd  zijn voor meer dan 1,5 
miljard aan investeringen in zeeschepen 
aangemeld.
Het maximaal te premiëren volume in 
1988 is 800 miljoen op basis van 5 x 5% 
premie. Na beoordeling van het meren
deel van de premie-aanvragen is nu geble
ken dat d it ontoereikend is. De minister 
heeft besloten om het voor 1989 vastge
stelde volume nu reeds open te stellen. Het 
gaat om een volume van maximaal 700 
miljoen gulden op basis van een premie van 
5 x 2,5%. Deze nieuwe mogelijkheid biedt 
voor rederijen de gelegenheid om toch 
nog in aanmerking te komen voor premie, 
zij het een verlaagde.

Stcrt 20-7-’88

N ieuw e plannen voor 
havenuitbreiding Hongkong
In Hongkong is het zoveelste plan gelan
ceerd om het ruimteprobleem op te lossen 
dat w ord t veroorzaakt door de sterke 
groei van de containerhaven. Het plan 
werd gelanceerd door Hong Kong Interna
tional Terminals, de grootste gebruiker 
van Kwai Chung. D it nieuwe plan van HIT 
betrekt Stonecutters Island bij het haven
gebied. Daarvoor is het noodzakelijk een 
grote dam te bouwen tussen het vaste land 
en het eiland en bovendien zou aan de 
westzijde van het eiland een g roo t stuk 
land moeten worden drooggelegd. D it zou 
betekenen dat er zes nieuwe terminals 
kunnen worden gebouwd. Men verwacht

nog vele maanden van overleg voordat eer 
beslissing is genomen ten aanzien van ver 
dere uitbreiding van de containerhaven.

Opgelegde tonnage w eer gedaald
De wereldwijd opgelegde koopvaardij 
vloot omvatte eind juni 12,7 miljoen tor 
draagvermogen en is daarmee praktisd 
gedecimeerd ten opzichte van de honderr 
miljoen ton die vier jaar geleden stillag 
Alleen al in de maand juni werd ééntiendr 
van de totale mottebailenvloot opnieuw ii 
de vaart genomen.
Het in de afgelopen jaren min of mee 
gebruikelijke beeld van een daling in di 
verschillende sectoren manifesteerde ziel 
de afgelopen maand wederom. De motte 
ballenvloot aan droge-ladingschepen nan 
met acht procent af to t  2,9 miljoen ton 
waarmee overigens voor het eerst sind 
een jaar o f vier de grens van drie miljoei 
ton werd doorbroken. De tankervloo 
daalde met 10,5 procent nog iets sterke 
en kwam uit op 9,8 miljoen ton, zodat ooi 
hier een 'magische grens’ werd doorbro 
ken, namelijk die van tien miljoen ton, z< 
blijkt uit de juli-editie van Lloyd’s List c 
Laid-up Vessels.
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India to  increase shipyard subsidies
The Indian Ministry o f Surface Transpor 
(MOST) is to  increase shipyard construe 
tion subsidies from 30% to  50% o f buildin; 
costs.
The move is aimed at enabling yards to  se 
their vessels at international prices, so the 
can become viable w ithin three years. 
The proposal follows a Bureau o f Industri; 
Costs and Prices (BICP) report which ha 
recommended raising the subsidy to  40% 
The BICP has also made other recom 
mendations to  increase efficiency at India 
yards, which are being considered b 
MOST.
It suggests that to  put the cost o f locally 
built vessels on a par w ith  internation; 
vessels, shipyards should be allowed t 
im port steel and other vital equipment fre 
o f Customs duty.
This could be done by giving the yards th 
status o f 'deemed exporters.’
BICP has also recommended that yarc 
should be granted a moratorium at least fc 
three years on debt payments, includin 
losses and government loans.
A il leading shipyards in India are goverr 
ment undertakings.
The BICP said that if the governmer 
allowed higher subsidies and liberalised th 
imports o f materials required by the yard 
they could become viable w ithin thre 
years.

Van Am penan to t Zuiderkruis
Vanaf 2 september to t  3 oktober w ord t i 
de Westfriesche Munt, Westerstraat 12 
te Enkhuizen, de Najaarsexpositie gehoi 
den. Deze keer is het onderwerp van d
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tentoonstelling een keuze uit de Neder
landse Passagiersschepen die op Indië voe
ren aan de hand van een dertigtal scheeps- 
portretten: voor iedere le tte r van het alfa
bet is een scheepsnaam gekozen. Voor de 
W  natuurlijk de 'W illem Ruys’ en voor de 
O de 'Oranje', maar ook onbekende 
scheepsnamen zijn van A  to t Z  vertegen
woordigd, vandaar de tite l van de exposi
tie: 'Van Ampenan to t Zuiderkruis'.
De scheepsportretten zijn geschilderd 
door de schilder Martin Heere die op dit 
gebied onder de kenners reeds een grote 
naam heeft opgebouwd en die w erk t in de 
traditie van de grote scheepsportrettisten 
uit de I9e eeuw zoals Jacob Spin en de 
Teupkens. De expositie w o rd t aangevuld 
en verlevendigd door wassen poppen 'U it 
het zeemansleven gegrepen’, gemaakt 
door Cisca Heere, de vrouw van de 
schilder.
De Westfriesche Munt is geopend vrij., za. 
en zo. van 14-17 uur.
Voor nadere informatie: 02280-16026.

Reorganisation 
of Sulzer’s Diesel Division
Due to  the structural changes in the world 
shipbuilding industry, Sulzer’s diesel engine 
activities have increasingly concentrated 
on licensing, engineering services and 
product trading. As a result, the Diesel 
Engine and Diesel Power Plant Division of 
Sulzer Brothers Ltd, presently a part o f the 
Wintherthur works, has been incorpo
rated in Sulzer International as of August 
1st, 1988. Sulzer International, headed by 
Executive Vice President mr Peter Sulzer, 
encompasses the worldw ide business acti
vities of the corporation and already 
participates in diesel engine activities 
through the subsidiary Compagnie de 
Construction Mécanique Sulzer in France, 
as well as various overseas offices.
Mr Felix van der Schaar w ill assume new 
duties within the Sulzer Group and Mr 
Gerard Bally has been appointed as the 
head of the Diesel Division. Mr Bally is 
presently Regional D irector fo r South 
America and Africa at Sulzer International 
and assumes his new function on January 
1st, 1989.

Holland Pom p G roep
De Nederlandse fabrikanten van pompen, 
die zich hebben verenigd in een branche
vereniging van de FME, willen hun aandeel 
op de Nederlandse markt vergroten. Om 
dat te bereiken gaat de groep de sterke 
kanten van de vaderlandse industrie meer 
dan in het verleden collectief benadrukken. 
Voor vergroting van de herkenbaarheid 
heeft de branchevereniging haar naam ver
anderd van Groep Fabrieken van Pompen 
voor Vloeistoffen (GPV) in het beter in het 
gehoor liggende 'Holland Pomp Groep’. 
De Holland Pomp Groep is zich er van 
bewust, dat er situaties kunnen bestaan 
waarin een Nederlandse fabrikant niet in

de behoefte kan voorzien omdat bepaalde 
pompconfiguraties in Nederland niet ge
maakt worden, maar de in de groep vere
nigde bedrijven zijn er van overtuigd, dat er 
ruime mogelijkheden bestaan om buiten
landse concurrentie het hoofd te bieden. 
Daartoe gaan de fabrikanten zich collectief 
bezighouden met marktaangelegenheden, 
die de bedrijven gezamenlijk betreffen. 
Dat betekent een duidelijke profilering van 
de groep in de richting van de gebruiker, 
gezamenlijk onderzoek naar marktgege
vens en andere activiteiten, die de individu
ele bedrijven een beter uitgangspunt ver
schaffen.
In de Holland Pomp Groep zijn de belang
rijkste Nederlandse pompfabrikanten ver
enigd. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij 
meer dan tachtig procent van de Neder
landse produktie, variërend van een een
voudige waterpomp to t hoogwaardige 
pompen voor toepassing in de (petro)che-

Zaterdag, 30 juli, dertig dagen nadat ze de 
Golf had verlaten, arriveerde het gehaven
de fregat USS 'Samuel B. Roberts’ in de 
Amerikaanse havenplaats N ew port R.I. 
Het fregat werd vervoerd door het zwaar 
transportschip Mighty Servant 2 van W ijs
muller Transport B.V.
De reis van 7.800 zeemijlen van de Golf 
naar de Verenigde Staten verliep zonder 
incidenten.
In april van d it jaar voer het fregat in de Golf 
op een mijn, waarbij het schip zware schade 
opliep. Vanwege de structurele schade aan 
de romp van het fregat zou een natte sleep 
te riskant zijn geweest. Vandaar dat de 
Amerikaanse marine koos voor een 
'droog' transport. Het fregat werd gela
den volgens de zogenaamde 'float-on' me
thode. Het zwaar transportschip werd af-

mische procesindustrie. De omzet van de 
groep passeerde in 1987 de 100 miljoen 
gulden grens.

US Shipbuilding report
Twenty-seven American shipyards and 
their unions participated in a national sur
vey o f their recent experience w ith  em
ployee involvement (El) and w ork rede
sign. Announcement o f the publication of 
the survey results was made by the Society 
of Naval Architects and Marine Engineers 
(SNAME). The report, Employee Involve
ment and W ord Design in U.S. Shipbuild
ing: An Analytical Review, provides a com
prehensive analysis o f dramatic experi
ments in the matching o f human resource 
application to  modern shipbuilding pro
duction/repair methods by combining sur
vey date w ith interviews and input from  
historical sources.
This research project is one o f many on-

gezonken to t er 8 meter water boven haar 
dek stond, waarna het fregat boven het dek 
werd gesleept. Het zwaar transportschip 
tilde vervolgens door het leegblazen van 
haar ballasttanks het fregat u it het water. 
Het positioneren van de 'Samuel B. Ro
berts’ boven het dek van de Mighty Servant 
was een uiterst nauwkeurige operatie. Het 
fregat moest precies passen in een van te 
voren gemaakte constructie. Zo waren er 
gaten en sleuven in het dek van het trans
portschip gezaagd, waarin de uitstekende 
delen van het fregat, onder meer de sonar- 
dome en stabilisatievinnen, moesten ver
zinken. Er was een speling van slechts enke
le centimeters. De gehele laadoperatie 
nam 12 uur in beslag.
De losoperatie ging in omgekeerde volg
orde.

AMERIKAANS FREGAT 
VEILIG AFGELEVERD
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going efforts o f the National Shipbuilding 
Research Program (NSRP). Cornell Uni
versity conducted the research under 
sponsorship o f Panel SP-5 (Human Re
search Innovation) o f SNAME’s Ship Pro
duction Committee.
Further information about this report and 
the activities o f Panel SP-5 should be direc
ted to  Frank Long, chairman o f Panel SP-5, 
at W in/W in Strategies, 1160 Blossom C ir
cle, Bethlehem. PA 18017, USA.

LR’s Register of Ships
The Register o f Ships 1988/89, the unique 
annual publication compiled and produced 
by Lloyd’s Register, has recently been pub
lished.
This three-volume reference w ork con
tains full details o f more than 76,000 mer
chant ships o f 100 gross tonnage and above, 
listed alphabetically by vessel name. Each 
entry provides comprehensive informa
tion ranging from owners and managers, 
ship type and registration, tonnages and 
dimensions, to  form er names, builders and 
date of build, number and size o f holds and 
engine details.
All known seagoing, self-propelled mer
chant ships in the w orld  o f 100 gt and over, 
from fishing vessels to t VLCCs, are in
cluded even if they are not LR-classed. 
Ship particulars are held on a computer file 
and amendments are made every working 
day using information that comes from LR’s 
own international network o f some 250 
offices as well as external sources such as 
shipowners, national authorities etc. Sub
scribers to  the Register o f Ships receive, at 
no extra charge, 11 separate monthly 
Supplements listing any changes made to  
details o f the ships, together w ith  new 
entries, so obtaining up-to-the-minute in
formation.
Today, the Register o f Ships remains in
valuable to  owners, underwriters, ship- 
brokers, charterers, equipment suppliers 
and other sectors o f maritime industries. It 
costs £ 265 plus postage and packing and 
can be obtained via Lloyd’s Register of 
Shipping, P.O. Box 701, 3000 AS R otter
dam. Tel.: 010-4145088.

G erm any to  build Inm arsat earth  
station
The Deutsche Bundespost has announced 
plans fo r an earth station in the Federal 
Republic o f Germany to  operate w ith the 
Inmarsat mobile satellite communications 
system.
The station w ill probably be located at 
Raisting, near Munich, and will operate to  
the Inmarsat Atlantic Ocean region satel
lite.
The new station will be equipped to  handle 
both Inmarsat Standard-A and Standard-C 
communications. Standard-A provides di- 
rect-dial telephone, telex and data com
munications through mobile terminals, de
signed mainly fo r shipboard use but also

produced in land-transportable versions, 
w ith  antennas o f between 60 and 90 cm 
diameter. Standard-C allows a wide range 
o f data and messaging services and oper
ates through tiny portable, vessel o r vehi
cle-mounted terminals weighing only a few 
kilos.
The Deutsche Bundespost is also consider
ing equipping the station to  handle Inmar
sat telephone, telex and data communica
tions fo r aircraft.
Bids fo r the coast earth station, which, if 
possible, w ill utilize an existing 15-metre 
diameter parabolic antenna at Raisting, are 
now being sought. The Deutsche Bundes
post intends to  place a contract before the 
end o f this year (1988) and the station is 
expected to  be in operation by the begin
ning o f 1990,

Technische 
informatie

O TC-Lasrobots
Op 6 juni j.l. heeft Morelisse met de Japanse 
producent Daihen Corporation Ltd. over
eenstemming bereikt over de verkoop van 
OTC lasrobots in de Benelux.
Daartoe heeft Morelisse, die deel uitmaakt 
van het chemisch farmaceutisch concern 
ACF Holding N.V. te Amsterdam, een 
afzonderlijke verkoopgroep met hoog ge
specialiseerde medewerkers ingericht. 
Deze groep beschikt over ruime ervaring 
op het gebied van automatische lasproces- 
sen in het algemeen en de O TC  apparatuur 
in het bijzonder.
De OTC lasrobots zijn juist door hun 
werkbereik, flexibilite it, betrouwbaarheid 
en bedieningsvriendelijkheid bijzonder in
teressant. D it hangt direct samen met de 
uitgebreide expertise, die Daihen C orpo
ration (sinds 1920 als Osaka Transformer 
Company bekend als producent van trans
formators en lasapparatuur) in Japan en 
Amerika op het gebied van lasmechanise- 
ring, lasautomatisering en robots, heeft 
opgebouwd. Het robotprogramma van 
OTC zal binnen afzienbare tijd  worden 
uitgebreid met twee nieuwe robots.
Met deze ontwikkeling heeft het Morelisse 
een eerste aanzet gegeven to t versterking 
van haar positie in de markt en to t verdere 
specialisatie. Naast de nieuwe activiteit 
blijven de produkten van het eigen fabri
kaat o.a. las-, gloei-, en plasma-apparatuur 
een belangrijke basis voor de toekomst. 
Voor meer informatie: Morelisse B.V., 
Anodeweg 3, 1627 LJ Hoorn, Tel. 02290- 
55535

Am endm ents to  G-L. Rules 
of M aterials
In april 1988 Germanischer Uoyd pub- 
lished a brochure containing amendments 
to  the Society’s Rules fo r Materials. These

amendments correspond to  the Unifie< 
Requirements elaborated w ithin the ’IACI 
W orking Party on Materials and Welding 
and take into account latest development 
in the field of steel manufacture. Sectioi
3.B. 'Quenched and tempered high-tensil< 
steels fo r welded structures’ has been in 
troduced. The brochure is bilingual, i.e 
German/English, and is made available t< 
subscribers to  the GL Rules for Material 
free o f charge from: Germanischer Lloyd 
Nassaulaan 73, 3 116 ET Schiedam, tel. 0 10 
4264675.

Finite e lem ent analysis brochure
For many years the finite element (FE 
method o f analysis has been one o f th< 
standard tools used by LR in engineerinj 
assessments fo r classification and con 
sultancy; it is widely used by many technica 
departments w ithin LR. O ther organisa 
tions too can benefit directly from  LR’: 
extensive technical capability, analytica 
expertise and interpretive skills.
LR has applied its FE methods to  an exten 
sive range o f problems, from passengei 
liners to  gas carriers; from  N orth  Seafixec 
steel platforms to  semi-submersibles; fron 
a nuclear reactor pressure vessel to  a spaa 
satellite environmental chamber.
Finite Element analysis provides engineer: 
w ith  a means to  visualise and rotate three 
dimensional models which represent large 
o r small, simple or complex structures 
Back-up programs are available to  asses: 
the effects o f environmental condition: 
arising from wind, wave, shock and therma 
loads. LR has substantial FE modelling ex 
perience o f materials such as steel, con 
crete, glass reinforced plastic (GRP) anc 
elasto-plastics and ice.
LR's Finite Element Services will analyse 
dynamic problems and employ modal, anc 
transient response, spectrum analysis, anc 
response statistics.
The new, full-colour, Lloyd's Register Fi- 
nite Element Services brochure illustrate: 
the facilities and expertise available tc 
customers. It explains graphically how LF 
uses existing high technology and speci
fically designed software to  solve a wide 
variety o f engineering problems.

For a free copy o f the brochure, w rite  or 
call:
Lloyd’s Register o f Shipping
P.O. Box 701, 3000 AS Rotterdam, tel.
010-4145088
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§  NEDERLANDSE VERENIGING 
J= VAN TECHNICI OP 
SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorlopig program m a van 
lezingen en evenem enten in het 
seizoen 1988/1989

Dynam isch gedrag tijdens z w a re  
hijsoperaties in zeegang
door ir. H. J. J. van den Boom van MARIN 
wo. 7 sep. 1988 T.U. Delft 
di. 13 sep. 1988 Groningen 
wo. 14 sep. 1988 Amsterdam

De tocht naar C hatham
door V.Adm, b.d. A. van der Moer 
do. 15 sep. 1988 Vlissingen

In Memoriam

Z. Hoek
Op 28 juli overleed te Den Haag de heer 
Z. Hoek, oud-Hoofdwerktuigkundige bij 
Shell Tankers B.V. en plv. lid van de Exa
mencommissie voor Scheepswerktuig- 
kundigen. De heer Hoek die de leeftijd van 
77 jaar bereikte was 26 jaar lid van onze 
Vereniging.

G. Kamps
Op 2 augustus j.l. overleed te Hoogeveen 
de heer G. Kamps, oud-senior surveyor to  
Lloyd's Register o f Shipping in het district 
Groningen. De heer Kamps die de leeftijd 
van 63 jaar bereikte was 37 jaar lid van onze 
Vereniging. In de periode tussen I januari 
1978 en 31 december 1983 was hij lid van 
het hoofdbestuur der vereniging. W ij zul
len zijn nagedachtenis in ere houden.

Personalia

it- J. R. Sm it
De heer ir. J. R. Smit, Head o f the Section 
Industrial Services bij Bureau Veritas, werd 
met ingang van I juli j.l. benoemd to t Depu
ty Chief Executive fo r The Netherlands bij 
bovengenoemd bureau.

J. A. Jansen
°P  14 juli j.l . nam de heer J. A. Jansen tijdens

The M A N /B & W  type S.26 M /C  Diesel 
engine*
Spreker van M AN/B&W  Denemarken 
di. 4 okt. 1988 Groningen 
wo. 5 okt. 1988 Amsterdam 
do. 6 okt. 1988 Rotterdam

W E M T  ’88 Symposium  
’Advances in ship operations’
12 t/m  14 okt. 1988 Triëste (It.) 
zie onder agenda.

O nderw erp  en spreker n.o.t.g.
do. 20 okt. 1988 Vlissingen

een druk bezochte receptie aan boord van 
het m.s. ’Rottum’ te Holwerd afscheid van 
vele relaties en vrienden wegens het berei
ken van de VUT-gerechtigde leeftijd.
De heer Jansen was in dienst van de Rijks
waterstaat bij de directie Friesland als 
hoofd van de Werktuigkundige- en Elec- 
trotechnische Dienst en nauw betrokken 
bij de bouw van vaartuigen voor de Rijks
veerdiensten op Ameland en Schiermon
nikoog.

Ir. Th . P. W inde
De heer ir. Th. P. Winde is per I augustus 
benoemd to t plv. d irecteur Scheepsnieuw- 
bouw bij de Kon. Mij. 'De Schelde’ B.V. te 
Vlissingen.

Algem een secretaris K .l.v .l.
Met ingang van I augustisj.l. werd ir.J. N. P. 
Haarsma benoemd to t  Algemeen Secreta
ris tevens D irecteur van het Bureau van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Hij 
volgt de heer D. van Moorsel op die op die 
datum werd gepensioneerd.

C. T h ew
De heer C. Thew F. I. Mar. E„ Gen. mana
ger van Chung Wah Shipbuilding & 
Engineering Cy. in Hongkong, werd op 
8 augustus benoemd to t Managing Direc- 
to r van Messrs Richard Dunston (Hessle) 
Ltd. Shipbuilders te Huil.

N.B. D it programma zal in de komende 
maanden worden aangevuld en evt. gewij
zigd.
De lezingen worden gehouden:
1. Bij de T.U. Delft in de Aula, Mekelweg 

I , aanvang 20.00 uur.
2. In Rotterdam in de Kiriterionzaal van 

het Groothandelsgebouw, Stations
plein 45, aanvang 20.00 uur.

3. In Amsterdam bij het IH TN O  ’Amster
dam', Schipluidenlaan 20, aanvang 19.00 
uur.

4. In Groningen in het Stadsparkpaviljoen, 
Paviljoenlaan 3, aanvang 20.00 uur.

5. In Vlissingen in het Scheldekwartier 
aanvang 19.30 uur.

Alle lezingen in Rotterdam en Delft w o r
den gehouden in samenwerking met de afd. 
MarTec van het K.l.v.l. en 'W illiam Froude’. 
*  Lezing in samenwerking met de Nether- 
lands Branch van het Institute o f Marine 
Engineers te Rotterdam.

Ballotage

Voorgesteld voor het 
G E W O O N  L ID M A A T S C H A P :
ING. A. EGGENS
Technisch inspecteur Vroon B.V. Breskens 
Ghistelkerke 420, 451 I JK Breskens 
Voorgesteld door J. J. van der Meulen 
Afdeling Zeeland

J. GEEL
3e SWTK Wijsmuller, IJmuiden 
Julianastraat 51, 1931 CB Egmond aan zee 
Voorgesteld door J. den Arend 
Afdeling Amsterdam

C. J. H. HONIG
Chef van de wacht Energie centrum V.U. 
Amsterdam,
Noorderkroon 18, 1188 AC  Amsterdam 
Voorgesteld door M. C. Vink 
Afdeling Amsterdam

ING. P. VAN  KAMMEN
Scheeps- en werktuigk. expert D. Touw
B.V., Rotterdam.
Jan Sluyterstraat 16, 3351 JL Papendrecht 
Voorgesteld door Ir. D. J. E. M. Touw 
Afdeling Rotterdam

J. W . MARTENS
4e SWTK van Ommeren Shipping B.V. 
Jacob Catsstraat 17, 3421 VD U trecht 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling Rotterdam

S. VO ULO N
Rinia van Nautaweg 13, 906! A A  Giekerk 
Voorgesteld door W . Smit 
Afdeling Rotterdam

VERENIGINGSN/EUWS
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R. VAN WEERT
SWTK W in te rport Tankers B.V.
Zeelaan 20, 1964 SE Heemskerk 
Voorgesteld door E. Maandag 
Afdeling Amsterdam

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

PR IJSU ITR EIK IN G EN
In het eerste halfjaar van 1988 werd weer 
een aantal prijzen uitgereikt voor uitne
mende afstudeerscripties op maritiem 
technisch gebied.

Den H elder
Op 15 januari ontvingen de luitenants te r 
zee der tweede klasse E. van Es en M. R. j. P. 
van ’t  H o lt een prijs voor hun gezamenlijke 
afstudeerscriptie over ’Contact motion 
analysis -  Frequentie aanpassing’. De prijs 
voor deze beste scriptie bij het Koninklijk 
Instituut voor de Marine werd uitgereikt 
door onze voorz itte r Prof. ir. S. Hengst.

Een tweede prijsuitreiking vond plaats in 
Den Helder op I juli bij de Hogeschool 
voor Petroleum- en Gastechnologie waar 
de ing. J. Lap met zijn diploma een prijs 
ontving uit handen van de Algemene Se
cretaris voor zijn scriptie over ’Simulatie 
van een Boorturbine’.

D elft
Tijdens het jubileumsymposium t.g.v. het 
90-jarig bestaan van onze vereniging in het 
G root Auditorium  van de T.U. Delft w er
den door onze voorz itte r twee prijzen 
uitgereikt voor de beste afstudeerversla
gen uit 1987. De eerste aan ir. B. Zielhuis 
voor zijn afstudeerwerk getiteld 'O nder
zoek naar de mogelijkheden to t optimali
satie van de logistiek in de Bauxiet-Alumi- 
na-Aluminium keten en beschrijving van de 
daartoe benodigde informatiestromen’. 
O ok ir. J. G. Huijskens ontving een prijs 
voor zijn scriptie over ’Common Actua- 
ting Tool; a low cost diverless subsea mani- 
fold’.

R otterdam
Op 18 juni vond de diploma-uitreiking 
plaats bij de Academie voor Nautisch On
derwijs Rotterdam, waar R. C. van Ruiten- 
burg een prijs ontving voor zijn scriptie 
over ’Computerized Stability and Strength 
Calculations’, bij het behalen van het HBO- 
diploma Navigatie. De prijs werd uitge
reikt door de heer J. G. Pasteuning, vice- 
voorz itte r van de afd. ’Rotterdam’ van 
onze Vereniging.

Terschelling
Eveneensop 18 juni werd door de heerj. G. 
Barkmeijer, v ice-voorzitter van de Afd. 
’Groningen' een prijs u itgereikt aan A. j.

Sijperda voor zijn afstudeerverslag over 
’Boegschroeven’ bij het behalen van het 
HBO-diploma voor Scheepswerktuigkun- 
dige aan de Hogere Zeevaartschool 'W il
lem Barentsz’ te Terschelling.

Vlissingen
De voorz itte r van de afdeling ’Zeeland’, 
J. G. Burlage reikte ook op 18 juni een prijs 
u it en wel bij het Maritiem Instituut ’De 
Ruyter’. Daar was het de net gediplomeer
de Scheepswerktuigkundige E. W . J. Kan- 
ters die de prijs ontving voor zijn afstu
deerverslag over 'De hydraulische bewe- 
gingswerken in de stormvloedkering Oos- 
terschelde’.

Delfzijl
Op 22 juni vond de diploma-uitreiking 
plaats bij de Hogere Zeevaartschool ’Abel 
Tasman' te Delfzijl. De prijs voor het beste 
afstudeerverslag ging daar naar G. Buist, 
die bij het behalen van het HBO-diploma 
Navigatie zijn scriptie over het ’NAVSTAR 
Global Positioning System’ beloond zag 
met het cijfer 10 ’Uitmuntend’. De heer 
J. G. Barkmeijer verrichtte de prijsuitrei
king.

U trecht
Bij de laatste zeevaart-diploma uitreiking 
aan het Gemeentelijk IH TN O  te U trecht 
op 29 juni, reikte de vice-voorzitter van 
het Hoofdbestuur, ir. j. C. Tjebbes, de prijs 
voor het beste afstudeerverslag uit aan 
R. B. G. Dekker voor een scriptie getiteld 
'Denitrificatie van Rookgassen’ bij het be
halen van het HBO-diploma voor Scheeps
werktuigkundige.

Dordrecht
Bij de H.T.S. Dordrecht vond de diploma- 
uitreiking plaats op 29 juni. De prijs voor 
het beste afstudeerverslag werd daar u it
gereikt door de vice-voorzitter van de 
afdeling ’Rotterdam’, de heerj. G. Pasteu
ning aan N. E. Roelofs uit de afdeling 
Scheepsbouwkunde. Hij ontving de prijs 
voor zijn scriptie over ’Alternatieve 
Thrustersystemen voor Turret-m oored 
Tankers’ bij het behalen van het ingenieurs
diploma.

H aarlem
Bij de H.T.S. te Haarlem was de gelukkige 
prijswinnaar een Juniorlid van onze Vereni
ging, B. G root, die een scriptie schreef 
over ’Weerstand en Voortstuwing van een 
motortankschip’. Hij ontving zijn prijs u it 
handen van ir. J. W . Brand, penningmeester 
van de afdeling 'Amsterdam’ van onze ver
eniging.

A m sterdam
Eveneens op I juli vond de diploma-uitrei
king plaats bij het IH TN O  'Amsterdam’. 
H ier was het P. J. Regtuit die het beste 
afstudeerverslag schreef over 'Electroni- 
sche Vermogensregeling’ bij het behalen

van het HBO-diploma voor Scheepswerk
tuigkundige. Ir. J. C. Tjebbes, vice-voorzit- 
te r van het Hoofdbestuur verrichtte de 
prijsuitreiking.

P.A.L

DE V E R E N IG IN G S D A S
W ist u al dat de Nederlandse Vereniging 
van Technici op Scheepvaartgebied eer 
eigen das heeft?
Hij is verkrijgbaar in twee kleuren, bor
deauxrood en anthracietgrijs met het Ver- 
enigingsembleem in ziiver, onderstreept 
door de nationale kleuren.
Vele van onze leden kunt u herkennen aar 
die das. Z o ’n das kunt u niet missen. Er is 
nog voorraad van beide kleuren, bestel dus 
spoedig door overschrijving van ƒ 12,SC 
per das (dus laag geprijsd!) op giro 325478 
van de Ned. Ver. v. Technici op Scheep
vaartgebied te Rotterdam onder vermel
ding van ’Verenigingsdas rood o f grijs'.

Nieuwe uitgaven

F L O A T IN G  STR U C TU R ES  
A N D  O FFSH O R E O P E R A TIO N S .
Developments in Marine Technology, 
vol. 4
Proceedings o f a Workshop on Floating 
Structures and Offshore Operations, Wa- 
geningen, The Netherlands, 19-20 novem- 
ber 1987.
ISBN 0-444-42907-7 
by G. van Oortmerssen, Maritime Re
search Institute Netherlands, Wagenin- 
gen, The Netherlands.
Price: US$ 94,75/Dfl. 180,- 
The proceedings deal w ith  floating struc
tures and offshore operations in relation tc 
the exploration, exploitation and trans
portation o f offshore oil and gas resource: 
and all associated construction and installa
tion activities. The papers provide an up- 
to-date review o f current developments ir 
the field of floating production systems anc 
present the state-of-the-art of design met
hods fo r floating systems, mooring anc 
positioning. The book achieves a good ba
lance between the viewpoints of industry 
and research/academic, and w ill thus inte
rest various groups o f readers; technica 
managers o f oil companies and offshore 
contractors, design firms and consultants ir 
the offshore industry, constructors o f off
shore structures, reasearch institutes, and 
technical universities. This hardcover book 
containing 280 pages can be purchased at:

Elseviers Science Publishers
P.O. Box 330
(000 AH Amsterdam
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