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TIJDSCHRIFT VOOR

MARITIEME'EN OFFSHORETECHNIEK
SCHIP EN WERF

KEUZEPROCESSEN 
IN MARITIEME 
PROJECTEN
DE ROL VAN DE TECHNICUS

Drijfveren voor investeringen
Zoals in vele bedrijfstakken het geval is, kan 
ook in de maritieme bedrijfstak een onder
verdeling worden gemaakt in een profit- 
en een nonprofit sector.
Als voorbeeld van een nonprofit ’bedrijf 
kan men de Koninklijke Marine zien, of een 
opleidingsinstituut zoals de TU Delft. 
Voorbeelden voor profit bedrijven zijn er 
uiteraard veel meer, maar als richtsnoer 
zou ik hier onderscheid willen maken in 
produkt-gebruikende bedrijven zoals re
derijen, bedrijven in de offshore (produk- 
tie, exploratie, etc.) en andere op en in het 
water werkende maatschappijen. 
Daarnaast als tweede groep de produkt- 
fabricerende bedrijven: de werven en hun 
toeleveranciers, en een derde ’algemene’ 
groep van bedrijven en instellingen zoals 
onderzoekcentra, ingenieurs- en advies- 
buro’s etc.
Elk bedrijf, in welke sector ook, kent de 
noodzaak to t investeren. Drijfveer to t in
vesteren is altijd de noodzakelijke presta- 
tieverbetering. Deze is veelal technisch- 
economisch, en soms puur technisch. In 
non-profit bedrijven wordt bv. alleen de 
veiligheid 'van de vaart’ gediend (vaarweg- 
markering, verkeersbegeleiding) of 's- 
lands veiligheid (de marine, kustwacht). In 
de profit sector is prestatie-verbetering 
zoals een betere kosten-baten verhouding 
of een volume-vergroting van het markt
aandeel het doel van een investering, ook al 
is de aanleiding (mede) door gewijzigde 
externe omstandigheden geïnitieerd.
Met name aan de hand van investerings- 
praktijken in de profit sector zal ik de

positie van de maritieme technicus 
schetsen.
Het maakt weinig verschil of de investe- 
ringspraktijk aan de orde is in een produkt- 
gebruikende onderneming of in een pro- 
duktfabricerend bedrijf. Immers altijd zal 
het economisch perspectief van een inves
tering vergeleken worden met de status 
quo zowel binnen als buiten het bedrijf. 
De 'go-no go’ beslissing zal (slechts) op die 
basis worden genomen, en stoelt op twee 
aspecten: concrete gegevens en schattin
gen of gevoel.
De rol van de technicus hierbij is onmis
baar. Hij bevindt zich nl. in een spil-functie, 
die sterk bepalend is voor zowel de eigen
schappen van het produkt als de kosten van 
de produktie.

De plaats van de m aritiem e 
technicus
In het (technische) investeringsbeleid van 
een onderneming speelt de technicus een 
sleutelrol.
In het primaire voortbrengingsproces van 
een maritiem produkt, bepaalt de techni
cus de mogelijkheden van de produktie- 
wijze, de benodigde gereedschappen etc. 
Investeringen in het fabricageproces met 
het doel dit te optimaliseren, betreffen 
vernieuwingen in zowel de configuratie als 
het gebruik van de produktiemiddelen. De 
technicus ontwerpt dan daarbij de vorm
geving, het gebruik, de voorwaarden en 
besturing en de resultaten van een dergelij
ke vernieuwing. Dat wil zeggen input, pro
ces, output, control en support, de vijf 
proces-bepalende factoren.
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AEG Technologie voor de offshore industrie:

Service inbegrepen,
AEG is uw betrouwbare partner in 
offshore technologie. Wij bieden 
full service. Dat wil zeggen toeleve
ring, installatie, komplete begelei
ding en onderhoud van elektrische 
apparatuur op het gebied van
•  energie-opwekking,
•  energiedistributie,
•  aandrijving,
•  besturing,
•  communicatie,
•  dataprocessing,
•  verlichting, enz. enz.
De dokumentatie wordt door ons 
projektgericht samengesteld, 
operators en crew doorons getraind. 
Onze dienstverlening staat dag 
en nacht voor u klaar (7 x 24 uur).

De wereldwijde en jarenlange 
ervaring van AEG en DEBEG op dit 
terrein hebben een schat aan 
know-how opgeleverd. Know-how 
die borg staat voor de hoogst 
mogelijke betrouwbaarheid en 
veiligheid.

AEG Nederland N.V.
Marine & Offshore Systems 
DEBEG-Division 
Wilhelminakade; haven 1241, 
postbus 5115,
3008 AC Rotterdam 
Tel. 010-4855644  
Telefax 010-4846279 
Telex 28822 adrd nl.

AEG



Het name de output is van essentieel be
lang, want de ’bedrijfseconoom’ past deze 
in het bedrijfs-scenario na een dergelijke 
investering, op basis waarvan al of niet to t 
die investering wordt besloten. Is dus het 
resultaat van het ontwerpwerk van de 
technicus van onvoldoende kwaliteit, dan is 
de uiteindelijke beslissing onzeker. W ordt 
niet geïnvesteerd, dan kan zowel een aan
trekkelijke verbetering worden misgelo
pen als een verslechtering worden be
spaard, wordt wel geïnvesteerd dan kan 
het omgekeerde het geval zijn.

Enkele voorbeelden.
Investeringen in automatiserings-midde- 
len zijn ook in de scheepsbouw niet 
vreemd. Bij hoeveel werven wordt niet 
geconcludeerd dat de investeringen in 
CAD technologie niets opleverden? Komt 
dat niet door het slechte huiswerk van de 
maritieme technici?
Overdekt bouwen is ook bij een aantal 
werven geïntroduceerd, zowel kleine als 
grote bouwhallen waren hiervan het ge
volg. Aanzienlijke besparingen heeft dit 
opgeleverd. D it mede door de introductie 
van vernieuwingen in het produktieproces 
zelf, of door de logistieke aspecten daarbij. 
Dat de looptijd waarover de besparingen 
werden verdiend kort was/is, is een gevolg 
van de wereldmarkt-ontwikkelingen, en 
heeft met de technische aspecten van die 
investeringen niets to t weinig van doen.

Het ’Damen-concept’ van gestandaardi
seerd bouwen en uit voorraad 'van de 
plank’ leveren vergt een forse investering 
in de voorraad van standaard componen
ten. Hoewel dit principe niet technisch is, is 
de vormgeving dat wel: de configuratie van 
de componenten bepaalt de toepasbaar
heid in de varianten. Het doel hierbij is om 
een maximaal aantal varianten te creëren 
met een minimaal aantal verschillende 
componenten, waarbij de laatste de haal
baarheid van het totale concept vastleg
gen. Zowel vormgeving als toepasbaarheid 
worden door de maritieme technicus 
bepaald.

Naast investeringen in het fabricage-pro- 
ces, moet ook duidelijk het veld van inves
teringen in het produkt worden behan
deld, want dat is aanzienlijk groter. Dat 
blijkt in eerste instantie uit de verregaande 
specialisatie in typen van schepen en mari
tieme werktuigen (zoals in de offshore in 
gebruik) en de schaalvergroting bij een 
aantal daarvan. Ook de ontwikkelingen in 
operationele aspecten (bemanningssterk- 
te) moeten hierbij worden meegenomen. 
Om een paar recente typen te noemen: 
dok-schepen, de car-carrier, oppervlakte- 
effect-schepen, semi-submersibles etc. 
Schaalvergroting heeft zich zeer sterk 
voorgedaan bij de tankers, de container
schepen en de offshore werktuigen zoals 
bv. kraanschepen.

De motieven achter de specialisatie zijn 
duidelijk: betere prestatie op een nauwer 
werkterrein. De risico’s van nieuwe tech
nologieën worden/werden daarbij op het 
bord van de technicus geschoven om opge
lost te worden.
Dat een oplossing niet altijd direct de beste 
was, is ook in de praktijk gebleken: te 
zware luchtkussenvaartuigen, te dure of te 
slappe constructies etc. Het voorbeeld van 
de ’Simon Stevin’ is nog vers, toen de 
techniek was opgelost was het economi
sche- en het marktscenario dusdanig gewij
zigd dat operationele inzetbaarheid er niet 
meer van kwam.
Specialisatie ten behoeve van de kleine 
marktsector van zwaar transport leidde 
to t de (half) afzinkbare dokschepen en 
bakken. Ook hier staaltjes van nieuwe 
technologie, zoals in de 'Happy Buccaneer' 
van Nedlloyd/Mammoet Transport, waar
in een open-schip constructie met behulp 
van kranen in de zijde (SB) ruim 1100 ton 
lading naar binnen gedraaid kan worden, 
terwijl over de ramp en de luiken 2500 ton 
rollende lading aan boord kan worden ge
nomen. Economisch rendement is hier 
sterk afhankelijk van de geboden speciali
te it en is daardoor soms zeer positief.
In de offshore is toepassing van het ’semi- 
submersible’ principe veelvuldig toege
past, voor zowel diverse soorten van ope
ratie als voor het vergroten van de schaal. 
Hijscapaciteiten to t 8000 ton zijn gereali
seerd. Tevens werden geavanceerde bal- 
last-mogelijkheden, inclusief gecompute
riseerde besturing ervan, ontwikkeld en 
toegepast.
Naast investeringen met spcialisatie van 
het maritieme produkt als doel, is en wordt 
ook veel geïnvesteerd in het operationele 
vlak.
Met name energieverbruik en beman- 
nings-reductie zijn hierbij belangrijke on
derwerpen.
Energie-beheer, hergebruik etc. zijn tech
nische zaken, waarvoor een breed scale aan 
alternatieve mogelijkheden bestaat. Dit 
geënt op fluctuerende prijzen en kwaliteit 
van de brandstof levert veel te onderzoe
ken varianten op, en in de ’trade-off stu
dies hierover speelt de technicus weer de 
sleutelrol. Hij moet het gehele traject van 
aanschaf, assemblage, gebruik en onder
houd van die varianten engineeren, analy
seren en evalueren om to t afwegingen te 
kunnen komen.

Bemannings-reductie en onderhoud aan 
boord van het maritieme object zijn even
eens belangrijke, en ook grotendeels tech
nische, onderwerpen bij rationalisatie en 
optimalisatie van de prestaties van het ob
ject. Reductie van bemanning aan boord 
vergt vaak extra investeringen in middelen 
(werktuigen en methodieken), en bepaling 
van het optimum is een zeer gevoelige zaak 
(letterlijk en figuurlijk) waarbij van de tech
nicus veel wordt geëist.

W erkwijze, gereedschappen, 
voorwaarden
Uit het voorgaande zou kunnen worden 
geconcludeerd, dat de maritieme techni
cus, wil hij zijn rol in het investeringsbeleid 
waar maken, bijna een supermens moet 
zijn. Hoewel dat misschien zo is, kan het 
niet geheel van hem worden verwacht, 
zodat niet altijd alles even goed af oopt als 
was gehoopt. Inderdaad, door schade en 
schande wordt men wijs. Het probleem is, 
dat bij deze kapitaal-intensieve produkten 
en arbeidsintensieve produktiewijze, het 
financieel-economisch risico erg groot is 
en dus de kans op fouten minimaal dient te 
zijn.
Dat terugdringen van het risico kan op 
verschillende manieren in de te volgen 
werkwijze worden ingebouwd. Het is bv. 
zeer verstandig de technicus (of het team 
van technici) regelmatig met buiten het 
project staande soortgenoten te laten 
’sparren’ om hem eventueel to t andere 
gedachten te brengen. Discussies met en 
toelichtingen aan niet-technici kan soms 
ook zeer verhelderend werken. Team
samenstelling en -management gekoppeld 
aan een goed gefaseerde werkwijze kan 
het resultaat van een investeringsproject 
dus zwaar beïnvloeden.
De technicus heeft bij zijn werk een aantal 
’gereedschappen’ nodig: zowel zijn eigen 
opleidingen ervaring als beschikbare com
puterprogramma’s, research-resultaten 
etc. De opleiding kan hierbij mijns inziens 
niet goed genoeg zijn. Huidige ontwikke
lingen zoals tweefasen-structuur, inflatie 
van de titulatuur etc. dragen hieraan niet 
bij. Maritieme objecten zijn complex en 
integreren diverse principieel verschillen
de systemen. Een brede basis in de oplei
ding, gevolgd door voldoende diepgaande 
specialisaties waarbij de integratie niet uit 
het oog mag worden verloren, zijn uiterst 
noodzakelijke voorwaarden. Kennis is te 
meer van belang, daar dit een van de weini
ge produkten in de maritieme sector is 
waar voor Nederland de markt nog groot 
is en voldoende toekomstperspectieven 
biedt. D it betekent tevens dat de kennis 
internationaal aangewend moet kunnen 
worden.
Een laatste voorwaarde is: geld. Om kennis 
toe te kunnen passen en voldoende op peil 
te kunnen houden is geld nodig om de 
kennis-ontwikkeling te financieren. Als 
ook deze bron zou opdrogen, is van Vaart’ 
helemaal geen sprake meer.

ir. H. Keers
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Z K  57 'ERNST EDUARD'

Zaterdag 24 september f 988 heeft te Lau- 
wersoog de officiële overdracht plaatsge
vonden van de boomkorkotter ZK 57 
“ERNST EDUARD’
Het schip is gebouwd door BARKMEIjER 
STROOBOS B.V. Scheepswerf en Machi
nefabriek te Stroobos voor rekening van 
BETTO BOLT B.V. te Zoutkamp en dient 
ter vervanging van twee verouderde kot
ters, welke uit de vaart zullen worden 
genomen.
De tewaterlating van het schip heeft 
plaatsgevonden op 17 juni jl. en de doop
plechtigheid is toen verricht door me
vrouw A. Bolt-Postma. De bouw van het 
schip heeft zich precies volgens het ge
plande tijdschema voltrokken.

De hoofdafmetingen van de ZK 57 zijn: 
Lengte o.a. 42,35 m, Lengte l. l  37,15 m, 
Breedte 9,00 m, Holte op 1/2 I 5,10 m, 
Drinkwaterbunkers 34 m3, Brandstofbun- 
kers 144 m3.
Ten behoeve van de voortstuwing is het 
schip voorzien van een MAN/B & W  Alfa 
hoofdmotor, type 6 L 28/32 A-D met een 
vermogen van 2000 PK bij 775 omw/min. 
De tandwielkast is van het merk Lohmann 
& Stolterfoht met een reductie van 5,7:1. 
De schroef, van het merk Lips, heeft een 
diameter van 3,20 m en draait in een straal- 
buis, ter verhoging van de stuwkracht. 
Het schip is geschikt voor Onbeperkt 
Vaargebied en is uitgerust met de modern
ste navigatie- en visopsporingsapparatuur.

Onder andere is het schip voorzien van 
twee radars, twee echoloden, sonar, vide- 
oplotter, schrijvende trackplotter, AP na
vigator, VHF richtingzoeker, SSB zend- en 
ontvanginstallatie, 2 stuks VHF installaties, 
scanner, wachtontvanger,
auto-telefoon, automatische piloot en gy- 
ro kompas.
De kotter is gebouwd volgens de nieuwste 
veiligheidseisen van de Scheepvaart In
spectie en werd medio september in de 
vaart genomen.
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THREE LOADING MODES 
ON NEW PAPER CARRIER

Two relatively small but, in cargo handling 
terms, highly versatile vessels, currently 
being build in the Netherlands, incorpo
rate three methods of embarking/dischar
ging their cargoes; specifically designed for 
the transportation of forest products, in 
finished form as well as for associated com
modities in bulk form, the ships are equip
ped for accessing converted products -  
such as boards and reels-through the stern 
and side, while bulk cargo is loaded in 
conventional vertical fashion through a 
large hatchway into the tweendecked 
hold. The equipment that will achieve load
ing in all three modes is to  be of Mac- 
Gregor-Navire design.
Building at the Bodewes Shipyard at 
Hoogezand in the North of Holland, the 
ships were ordered for the joint ownership 
of two companies, one Dutch the other 
Finnish, each with an equal, 50%, share, 
though operation will be under the Dutch 
flag. Kustvaart-Bedrijf Moerman BV of 
Rotterdam and Bror Husell AB of 
Mariehamn the companies concerned, will, 
when the ships are delivered in 1989, be 
furthering an existing cooperation of some 
years standing. This present phase is based 
on the back of a long term charter for the 
two ships from Transfennica — the leading 
Finnish shipper of forest products said to 
control 60% of the trade and who, re
portedly, favours the use of dedicated ships 
of the StoRo type, to which category the 
two ships being build at Bodewes belong. 
StoRo is a cargo handling term describing 
ships in which the unit load (pallets etc.) is 
re-handled by stowing vehicles on board; 
favoured for delicate cargo (e.g. paper 
reels) and because of the speed of stow. 
The principal cargoes to  be carried and the 
routes, are paper reels from Finland to the 
UK and china clay on the backhaul -  cargoes 
for which both ship and cargo access equip
ment (CAE) are specifically designed: Mac- 
Gregor-Navire’s Dutch office will supply 
and install the CAE, though its design was 
executed in close co-operation with the 
office at Gothenburg, Sweden.
The access shipset is extensive, comprising 
in brief, the following -  a stern ramp/door; 
a side loading unit incorporating door, 
ramp and pallet lifts; turntable loading plat
forms; hatch cover on both weather and 
tween deck; a travelling crane for mani
pulation of the cover panels; and the neces
sary electro-hydraulic power supplies. To
tal weight of the equipment is around 425 
tonnes.

Notable features incorporated are de
signed to: speed loading, enable the car
riage of bulk cargoes; protect the cargoes 
from damage -
•  turntables on the lift platforms which, 
rotating through 180°, speed the loading 
of paper reels and enable their elevation in 
batches of four.
•  tweendeck hatch cover panels which 
convert for use as bulkheads -  thus, by 
confining the cargo, enabling the hold to  be 
used for the carriage of bulk commodities.
•  insulation of the underside of the 
weatherdeck hatch cover to  prevent 
sweating by condensation -  a measure 
necessary to protect valuable forest pro
duct cargoes from damage by water drop
lets.
Brief dimensional and other particulars of 
the MacGregor-Navire equipment:

Stern ramp/door
Length, including flap -  I 3.50m; Width, 
clear driveway -  7.00m; Clear opening in 
stern transom-5.10m X  7.00m; Loading-  
FLT, four wheels, 55t axle load; or, one 40 
ft. roll trailer 60t; Level relative to horizon
tal: +  10 deg. — 8 deg; Drive — by ship’s 
mooring winch (modified).
The ramp/door seals watertight and is 
hydraulic cleated.

Hatch cover -  weatherdeck
Consists of seven lift-away panels closing 
46.20m long X  12.64m wide hatch. The 
cover seals weathertight and its underside 
is insulated. It is designed to sustain a 
1.6t/m2 UDL and is flat topped for contain
er stack loads in tw o layers of 25 tonnes (20 
ft.) and 35 tonnes (40 ft.). Equipped with -  
lifting clamps, quick acting cleats, guid
ing/fixation devices, stacking cones, con
tainer sockets and lashing plates. Weath
ertightness is achieved by sliding seals. The 
panels have fixed positions on the coaming, 
i.e. there is an obligatory sequence of 
placement and removal.

Hatch cover -  tweendeck
Comprises 10 lift-away panels closing an 
opening identical in size to that in the deck 
above. UDL is 3.5t/m2 and container stack 
loading 40t for 20 ft. and 60t for 40 ft. 
Five of the 10 panels double as bulkheads 
when bulk cargoes are to  be carried -  i.e. 
panels I and 2 as forward bulkheads which 
are placed by the crane edgewise into fixed 
recesses in the hull on the tweendeck and 
tank top; panels 5 and 6 which, being

hinged, pivot downwards to form bulk
heads centrally located on the tank top; and 
panel No. 10 which pivots upwards to  close 
off the aft part of the tweendeck. The 
remaining panels- Nos. 3,4,7,8 and 9 -  are 
stowed by the gantry crane on either 
weatherdeck panel 4 or on the stowing 
space aft. The tweendeck panels are suit
ably equipped for lifting, stacking and 
lashing.

Travelling gantry crane
The crane is custom-designed for the task 
of lifting and transporting 20 tonne hatch 
cover panels, one at a time, for either 
stacking flat on the weatherdeck or for 
slotting them edgewise into fixed recesses 
at either side o f the hull, in which position 
they form bulkheads.
Running on rail mounted atop each long
itudinal coaming, the crane — which spans 
the hatch with a total width of 14 .14m -  is 
powered by an air-cooled diesel engine 
driving a hydraulic pump; motion is 
effected by sprocket wheels and idling gyp
sies moving along fixed chains located 
p & sb on the coaming sides.
There are two methods of hoisting, i.e. via 
hydraulic cylinders for the weatherdeck 
panels and hydraulic wire winches for the 
tweendeck panels; in the former mode, 
lifting is via a frame secured to the panel by 
hooks and in the latter, by wire, secured by 
lifting eyes.
Speed o f longitudinal movement and of 
hoisting is lOm/min and 4m/min respec
tive ly - both o f which can be graduated by 
proportional hand operated hydraulic con
tro l valves. Panel level during hoisting is 
maintained by the provision for separate 
(as well as simultaneous) control of the 
p & sb sides of the lifting gear.

Side loading unit
Access for the principal unitised cargo, i.e. 
paper reels each 1.2m diameter, is made via 
a custom-designed unit, the tower of 
which houses a ramp and the elevators for 
their interdeck transfer. Located right for
ward on the ship’s starboard side, it con
nects the quay w ith tweendeck and tank 
top and, by means of its vertically adjustable 
ramp, is able to  load cargo at the extremes 
of tidal height. It operates in association 
with FLT’s on the vessel and ashore. It 
consists of the following main elements:
( I) An angled top-hinged door incorporat
ing a control cabin, opens to  reveal the 
stowed ramp and tw o pallet lifts, arranged
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longitudinally. The door is 7.5m wide X  

12.0m high X  4.0m deep (horizontal part). 
Operated by cylinders, it seals watertight 
being cleated hydraulically and is rein
forced against ice to a distance of 3m above 
the waterline. Ice breaking cylinders are 
fitted to assist the initial opening move
ment.
(2) The side ramp has a 6.5m wide driveway 
and is 9,05m total length including outer 
and inner flaps. It is designed to  sustain two 
FLT’s of specific make and model, one 
loaded the other unloaded, with maximum 
axle loads of 24 tonnes each truck. Jigger 
winches raise the hinge point to  the diffe
rent working heights and open/close the 
ramp. Its bottom half seals watertight. 
The ramp tapers toward its outer end but is 
flat for a distance of 4.0m from the hinge to 
ensure FLT’s are horizontal when placing 
reels on the elevator tables. A sensor gives 
warning when difference between ramp 
and elevator table surfaces is greater than 
one degree o f arc. Push out/pull in devices 
operate to counteract list and to assist 
deating of the ramp.
Safety devices include: wheel stoppers (in
ner end); side handrails; traffic lights for the 
FLT operators and indications transmitted

to operated cabin showing status of locking 
bolts.
(3) Two ’L’-type pallet lifts, each 10 tonne 
capacity, operate in a shaft located directly 
in way of the ramp’s inner end. Each load 
table is 3.0m long X  2.5m wide and lift 
height from tank top is 14.0m, at a max
imum speed of 30m/min. Tandem working 
is possible when double the load can be 
lifted. Stowage for the lifts is on the tank 
top.
Automatic stops are arranged at tween- 
deck and tank top levels with a third, 
adjustable at the level of the side ramp; the 
lifts can also be programmed to follow side 
ramp movement. The lifts can be switched 
to manual control whenever required (e.g. 
for servicing). The main site for control is 
the operator cabin but plug-in sockets 
allow for control at each deck level. 
Operation is by one hydraulic motor for 
each lift, the system also including reduc
tion gear, brake and final chain sprocket/ 
chain drive to lift/counterweight.
Safety measures -  to  Dutch and Finnish 
rules -  include limit switches; emergency 
push buttons; photo cells; safety barriers; 
and catching devices which act to  stop the 
lift/counterweight in the event of pressure

loss in the hydraulic system or breakage of 
the lifting chain.
O f great assistence to speedy loading are 
the electrically-driven turntables mounted 
one each on the elevator loading platforms. 
A t 3.0m diameter, each table can 
accommodate four 1.2m diameter paper 
reels; it is rotated through 180° between 
each loading of tw o reels so that with four 
reels per table, a total of eight can be 
consigned to deck stowage when both lifts 
are operated.
Total theoretical cycle time -  i.e. from 
loading at quay level to return of both lifts 
from the tank top -  calculated on eight 
reels/cycle, is 120 secs; a loading rate of 240 
reels per hour is therefore possible, always 
providing that loading/unloading of the lift 
platforms by the FLT’s is maintained at the 
commensurate rate.

Principal Particulars
StoRo paper ships -  Bodewes Nb. 558/9 
Length o.a. 88.40m, Length b.p. 83.22m, 
Breadth 15.85m, Depth -  main deck 
10.00m, Depth -  tweendeck 6.90m, 
Draught 6.40m, Deadweight 4,000 tonnes, 
Propulsion Wartsila Diesel 6 ,1 18 bhp.

Main
(weatherldeck

Tanktop.

Two-Sto-Ro carriers of 4,000 dwt building at Bodewes Shipyard,
MaoGREGOR \

NAVI R E  Extremely compact at 88.40m overall, the vessel is of a design dedicated to the carriage of paper reels from Finland to UK, with china
 11------ 11------11------- ‘ clay loaded for the retu rn voyage.

Astern ramp combined with aside loading unit speed loading/discharge of the finished product while, for the backhaul, hatch 
panels utilised as bulkheads, keep bulk cargoes within the confines of the hold.

Travelling crane
Hatch cover, weathertight 
lift-awaytype, 7 panels

Side door

Main deck
Paper reels 

Turntables

Side ramp

Pallet lifts (with turntables)

Tween deck

Bulkhead panels 
(pivoting) Bulkhead panels

Ramp (stowed position)

Side door, closed

p r  Q uay-low  water

I \ »  \  Side ramp
I  'A ....... ..S.......... stowed: loading position

Q uay-h igh water

...Pallet elevator 

Elevator guides

A-A

Hatchcover,
lift-awaytype, 10 panels

Side loading unit

Underside insulated

Portable bulk 
head

Tweendeck
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M.S. ’BARKEN’ VERBOUWD

De ’Barken' in het drijvend dok van Niestern Sander in de haven van Delfzijl

Bij de scheepswerf Niestern-Sander te 
Delfzijl werd onlangs, zowel op de werf aan 
het Eemskanaal als in het dok in de haven, 
hard gewerkt aan een niet alleen ingrijpen
de maar ook opmerkelijke verbouwing van 
het motorschip m.s. ’Barken’. Het schip 
wordt berederd door Sandfirden te Haren 
(Gr.) is eigendom van Ahlmarco, de Ne
derlandse dochter van het in Zweden ge
vestigde bedrijf Ahlmark.
Het 10.000 ton metende vrachtschip 
moest in een periode van nog geen zes 
weken geheel worden ingericht to t expe- 
ditieschtp voor een reis naar de Zuidpool, 
in opdracht van de Italiaanse regering. 
Sandfirden en Ahlmarco sloten hiervoor 
een contract af voor een bedrag van ruim 
dertien miljoen gulden. Hiervoor moet 
dan de gehele expeditie, inclusief verblijfs- 
accommodatie in het Zuidpoolgebied 
worden verzorgd. De ’Barken’ een schip 
reeds voorzien van de hoogste klasse ( I -A) 
ijsversterking voor de Oostzee, kwam op 
22 augustus bij het dok aan, waarna onmi
dellijk werd begonnen met de nodige aan
passingen aan dit 120 meter lange vaartuig. 
Aanpassingen onder andere bestaande uit 
een gedeeltelijk dubbele huidbeplating, 
het bouwen van een helikopterdek, het 
aanbrengen van de nodige brandblus- en 
andere zeer omvangrijke apparatuur, die 
voor een dergelijke poolexpeditie nood- 
zakefijk is en het hoogtepunt in letterlij
ke en figuurlijke zin: het bouwen van een 
’module’ -  een verblijfsruimte voor I 30

Italiaanse wetenschappers en medewer
kers, die in dit drie verdiepingen tellende 
flatgebouw moeten leven en werken ge
durende de reis van Nieuw-Zeeland naar

de Ross Zee en weer terug. Een periode 
van ruim vier maanden, inclusief het verblijf 
van drie maanden in het dan ’zomerse’ 
Antarctica.
Deze rond 250 ton wegende staalkolos, 
die vóór I oktober-de datum van vertrek 
-  moest worden afgetimmerd en ingericht, 
werd zaterdag 17 september door de bok 
T riton ’ van het op dit gebied van zware 
hijsklussen gespecialiseerde bedrijf 'Han
zestad' in Hoogezand op pontons gezet 
voor de tocht van de werf aan het Eems
kanaal naar het in de haven van Delfzijl 
gelegen dok. Samen met een reeks luiken 
en een tussendek werd het dekhuis op de 
’Barken' geplaatst.
Een totaal ander schip verliet op I oktber 
Delfzijl voor een zeer uitzonderlijke reis, 
die eerst naar Genua leidt voor het aan 
boord nemen van rond negen duizend ton 
lading en daarna wordt voortgezet richting 
Nieuw-Zeeland. Hier zullen de Italianen 
zich inschepep voor de dan nog twee we
ken durende reis naar de Ross Sea. In mei 
wordt de ’Barken’ weer in Nederland ver
wacht.

(Foto's Jaap Knigge)

De plaatsing van het 250 ton wegende nieuwde dekhuis, het hoogtepunt van de 
verbouwing.
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^  PATTJE SHIPYARDS
Designers and builders of any type of specialized ship. 

Offshore supply and anchor handling vessels, diving 
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CORROSIVE WEAR 
IN LOW-SPEED DIESEL ENGINES
A PHYSICO-CHEMICAL MODEL*

by: D r. A .K . von  H e ld e n * *

ABSTRACT

Wear o f cylinder liner and piston rings due to chemical attack is a major problem in the cylinder lubrication o f low-speed diesel engines 
burning residual fuel. Both field experience and tests in the laboratory engine at Koninklijke/Shell-Laboratorium, Amsterdam have 
demonstrated clearly that lubricant alkalinity and throughput are powerful means o f combatting such wear.
In this paper a model is presented which describes the corrosive wear process as a combined effect o f (i) uptake o f acid species into the 
lubricant film, (ii) neutralization o f this species by alkaline detergent additive, (Hi) wetting and subsequent corrosion o f the metal surface 
by unreacted acid, while (iv) in the meantime part o f the oil is combusted. This model predicts very accurately how ring and/or cylinder 
liner wear are correlated with the feed rate and the TBN o f the lubricant and, for instance, the sulphur content o f the fuel. Agreement 
with experimental data generated both at this laboratory and in the field is shown to be excellent.

I. IN TR O D U C T IO N
In low-speed diesel engines running under service conditions, 
wear of piston rings and cylinder liners is often closely monitored. 
Much effort is devoted to combatting excessive wear of these 
engine parts and to finding ways of reducing their normal wear. 
One important reason for this is that wear governs the length of 
time between engine overhauls; reducing it, therefore, will help to 
keep down the total operating costs of an installation.
It is generally recognized that wear is actually an overall effect of 
three different (though interacting) processes:
-  abrasion, caused by collection of hard carbon, dust or (fuel) 

catalyst fines with the metal surfaces;
-  adhesion, due to metal asperity contact where the oil film has 

been interrupted, and
-  corrosion, originating from chemically aggressive species 

formed by fuel combustion and to some extent lubricant 
oxidation.

In a given case, which wear mechanism (if any) is dominant will 
depend on a number of factors, including engine operating condi
tions and fuel characteristics.
As early as the forties Broeze ( I ) showed that corrosive wear 
generally plays a significant role in diesel engines. The influence of 
fuel sulphur content and the effect of coolant temperature on ring 
and liner wear provide the evidence. Broeze described the 
formation of sulphur trioxide in the combustion gas catalysed by 
cilinder walls and the subsequent condensation of sulphuric acid. 
The latter is, of course, influenced greatly by the temperature in 
the system, hence Broeze’s recommendation that low coolant 
temperatures should be avoided.
There are several ways in which the deleterious action of sulphur 
from the fuel can be counteracted. On the engine-design side 
attention in this respect is paid to piston and cylinder cooling, 
mode of fuel injection, gas flow in the combustion chamber, and 
also to the position and shape of the lubricating quills, which should 
ensure an equal distribution of the lubricant as a protective layer

“ Senior Engineering Chemist, Koninklijke/Shell Laboratorium, (Shell 
Research B.V.) Amsterdam

* Paper Presented at the CIMAC '87 Congress. Warszawa. 8-1 1
June 1987

agai nst contact between combustion gas and metal surface. On the 
lubricant side there is also room for improvement. Cylinder oils 
with high alkalinity to neutralize corrosive species are now widely 
used in diesel engines running on residual fuel. Recently Hengeveld
(2) estimated that further improvement of lubricant performance 
may well reduce the operating costs under certain conditions, the 
greater expense of the higher-performance cylinder oil being 
more than compensated by the lower engine maintenance costs. 
A number of observation have helped the author to construct the 
corrosive wear model presented in this paper. De Bruyn (3) 
studied the effect of lubricant feed rate and alkalinity on the piston

Fig. I: Processes involved in corrosive wear o f low-speed 
dieselengines
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Fig. 2: Effect o f fuel sulphur content Fig. 3: Effect o f lubricant alkalinity, Fig. 4: Effect o f lubricant feed rate,
Lubricant: 70 TBN; 1.1 g/kWh Fuel: 3,5% Sulphur; Lubricant 1.1 Fuel 3,5% Sulphur;

g/kWh Lubricant 70 TBN

Figs. 2-4: Calculated tub. oil additive depletion Sulzer 2RNF68M; Fuel Consumption 230 g/kWh. 1172 kWh/Cylinder; Speed 
130 rev/min

ring wear of a Sulzer 2RNF68M laboratory engine. De Bruyn 
found that increasing feed rate and increasing alkalinity both 
reduce wear, and in the same manner. Apparently it is the 
presence of alkalinity rather than oil that matters; or, to put it 
another way, basicity throughput governs corrosive wear. The 
following information came from a statistical evaluation of our 
Sulzer 2RNF68M engine data base. This revealed that alkalinity 
depletion of the oil is independent of the total base number (TBN) 
of the fresh oil. Also the extent of TBN depletion does not 
correlate with wear. Clearly, it is important not how much TBN is 
neutralized, but how much acid remains unreacted.
The evidence available seems to indicate that corrosive wear in 
low-speed diesel engines consists of several successive steps: i) the 
formation of acid species (sulphur trioxide, sulphuric acid) in the 
combustion gas; ii) transfer of acid into the lubricant film; iii) partial 
neutralization of acid in the oil by alkaline detergent additive; iv) 
adsorption of unreacted acid at the metal/oil interface with 
subsequent corrosion.
Here a physico-chemical model will be presented which described 
processes ii-iv above while also taking into account the fact that 
part of the oil film is combusted during exposure to  the flame 
front. The model contains only parameters which can (in principle) 
be measured experimentally. The penalty paid for the absence of 
fitting parameters is exclusion of temperature effects. Extending 
the current approach to include effect of acid condensation and 
temperature dependence will be the subject of further study, and 
will probably lead to  the incorporation of empirically adjustable 
parameters.

The current model predicts very accurately the effect of fuel 
sulphur and lubricant basicity throughput on piston ring/cylinder 
liner wear. The basic assumptions and equations are outlined in 
Section 2. Some results are reported in Section 3. Section 4 
discusses the validity and limitations of the work and also indicates 
how this work may be reflected in future developments.

2. CORROSIVE WEAR M ODEL

2.1. Basic Structure
An overview of the corrosive wear process is given in Fig. I. 
Combustion of sulphur-containing fuel yields sulphur dioxide, part 
of which is further oxidized to  sulphur trioxide (sulphuric acid). 
These products diffuse into the oil film and adsorb at the liner 
surface, leading to corrosion. ’Useful’ neutralization by base 
reduces the acid concentration in the oil. However, sulphur 
dioxide, carbon dioxide, etc. also reduce the amount of detergent 
additive. This is called ’wasteful’ neutralization, because the weak
er acids are not corrosive. Molecules of degraded oil or additive 
may also contribute to corrosion, but in two-stroke engines this 
potential problem does not arise on account of the once-through 
lubrication.

The model covers only acid-related corrosive processes (thick 
lines in Fig. I). Even with this simplification the model would 
become extremely complicated if variations in oil film thickness 
due to  swirling gas or temperature and concentration gradients 
were to be taken into account. The oil film is therefore regarded as 
a well-mixed reactant. It is further assumed that, within one 
combustion cycle, the loss of material due to oil draining is 
negligible.
W ith these assumptions material balances for base-additive, acid 
species and oil volume can be defined. The rate of base depletion in 
the oil film is

VkN C kC b (I)
dt dt

where N (or C) denotes the number (or concentration) of 
molecules in oil volume-V. Subscript B refers to base, subscript A 
to acid. Superscript L means liquid phase; in equation (2), super
script G means gas phase. kN is a neutralization rate constant, t  is 
time. (A glossary of symbol definitions is given for reference).
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Equation ( I )  states that loss o f base is due to  oil combustion and 
neutralization.

Similarly, the acid-material balance is

VkN Ca Cb +  kc A (CgdN k=  c l dV 
A dtdt

CJO kyy A Ca

(2)

which indicates that, in addition to  oil combustion and neutraliza
tion, there is also a gain due to uptake from the gas phase and 
another loss due to wetting and corrosion of the metal surface. kG 
(kw) is the coefficient of mass transfer from the gas (to the metal). 
The oil-material balance is simply the loss due to combustion, 
assumed to be constant:

dV
dt

=  constant (3)

This set of differential equations, coupled via the neutralization 
term, has been solved with a numerical integration procedure. 
Further details of boundary conditions, etc. are given in Appendix 
I. For Cg in Eq. (2) a timedependent function has been taken 
because the expanding combustion gas will lower the acid-species 
concentration. This is looked at in more detail in Appendix 2. 
Finally, the amount of wear is obtained by integration of Ca, 
the assumption being made that all adsorbed acid leads (sooner or 
later) to  corrosion and is removed, leaving fresh metal surface 
available for further corrosion;

wear = I
kw A Ck dt (4)

where te is the time to the end of one crankshaft cycle.

2.2. Kinetic Parameters
The magnitudes of the mass transfer and neutralization rate 
coefficients: kc, kw  and kN, are of fundamental importance. In 
principle these parameters can be measured experimentally, but 
their magnitude is not well known. For kc and kw the literature 
generally quotes values in the range of 2* IQ“4 to 2* 10-2 ms-1 (4). In 
the present study the rather high value of 10~2 ms-1 has been taken 
in view of the high temperature and ’solubility' in oil due to 
neutralization. The results presented in Section 3 did not appear to 
be sensitive to the actual value of kw . Variation in kc, however, 
affects absolute values of predicted wear very much, although

even then the pattern of wear variation with fuel sulphur content 
etc. remains the same.
The insensitivity of results to the magnitude of kN suggests that the 
neutralization reaction is fast in comparison with the other 
processes. From earlier work by Emeis (A col league of the author) 
a value of 1.4* 10"6 m3 molecule” 1 s~' has been taken for kN.

3. RESULTS
Wear results can be calculated in small vertical bands of the liner. 
The higher the engine speed and piston velocity the narrower 
these vertical bands must be. The most interesting position is at 
the top of top-ring travel. Apart from hydrodynamic effects the 
analysis in Section 2 has already given a qual itative understanding of 
high wear in this area, which is associated with a long period of 
exposure to combustion gas coupled with high acid concentration 
in the gas during part of the cycle.
Liner wear was calculated for the top 5 cm of piston-ring travel of 
our Sulzer 2RNF68M liner. It was assumed that 90% of the 
lubricant film is combusted and 10% drips down to the under
cylinder space.

3 .1 Fuel and Lubricant Effects
Some calculations of the base and acid concentrations in the oil film 
as a function of time during one crankshaft revolution are shown in 
Figs. 2-4. Apparently, under many circumstances base depletion 
occurs so rapidly that at the end of the cycle the concentration of 
base is zero and unreacted acid remains in the oil. This situation is 
worse with high-sulphur fuel or in the case of a low TBN and/or 
feed rate.

Figure 5 shows the predicted relation between fuel sulphur 
content and liner wear. Clearly, agreement both with ex
perimental Sulzer 2RNF68M results (3) and with data from a 
service engine (5) is excellent. The effect of lubricant TBN and 
feed rate is shown in Fig. 6; again, agreement with experimental 
data is good.

3.2. Engine Size and Speed
The effect of engine bore size and speed has also been investigated. 
Taking manufacturers’ data on fuel and lubricant consumption and 
on engine dimensions, the wear rate o f a 90 cm bore engine has 
been compared with that of a 66 cm bore engine, both at different 
engine ratings. Engine speed decreases from maximum continuous 
rating I (MCRI) to economy rating propeller characteristic 2

Fig. 5: Predicted and experimental corrosive wear: effect o f Fig. 6: Corrosive wear as a function o f lubricant basicity 
fuel sulphur content, 70 TBN oil, 1.1 g/kWh feed rate throughput
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(ERP2) in the following order: MCRI >  ERPI >  MCR2 >  ERP2. 
Intuitively, one expects higher wear at lower speed (since lower 
speed means more time for acid uptake and base depletion). Figure 
7 shows that this is indead predicted, wear rates going up by 30- 
50% from MCRI to  MCR2.
By the same token, wear would be expected to be higher in the 
larger-bore engine, as this is normally operated at lower speed. 
Surprisingly, this trend is not found, the results for the 90 cm bore 
engine being very close to those for the 66 cm bore one. 
Apparently the reduced area/volume ratio of the combustion 
space in the larger engine slows down acid transfer and offsets the 
effect of lower speed.

4. D ISCUSSION
In the foregoing an approach has been outlined to calculating from 
first principles cylinder liner and piston ring wear in low-speed 
diesel engines. O f course there are limitations to the applicability 
and validity of the work. Many of these are due to the assumptions 
summarized in Section 2. In addition, the model is still flexible at 
this stage (although rigid in principle), because the magnitudes of 
the kinetic parameters are not know. Experimental determina
tion of these parameters will make it possible to subject the model 
to  a very severe test.
The effect of cylinder wall/coolant temperature has not yet been 
built into the model. This can be done: for instance, by treating !<<;, 
kw , kN and CG as a function of temperature. Condensation of 
acid below the dew-point can be incorporated by treating the 
interfacial area. A, as a function of temperature, i.e. letting it 
represent the geometrical area above the dew-point and an 
interfacial area of an emulsion of acid in oil below the dew-point. 
There may be more effective ways of incorporating temperature 
effects; at all events, it seems that such an extended approach will 
be less rigorous and will contain adjustable parameters.
Diesel engine design and operation should benefit from this work 
in a number of ways. As far as a design is concerned, it should prove 
possible to work out on the drawing board the effects of individual 
elements of engine design (BMEP, bore/stroke ratio, speed, etc.) 
with respect to corrosive wear. W ith regard to lubrication, it is 
already clear that, in those cases where corrosive wear is predomi
nant, adjustment of the lubricant feed rate/TBN quantitatively to 
the sulphur content of the fuel will improve lubrication perform
ance. In addition, the Increased understanding of corrosive wear 
will be a useful guide to the lubricant formulator in his efforts to 
improve the performance of cylinder oils.

5. C O N C LU SIO N S
Corrosive wear in low-speed diesel engines can be described as a 
combined effect of (i) uptake of acid species from the combustion 
gas into the lubricant film, (ii) partial neutralization of this material 
by detergent additive in the oil, (iii) wetting and subsequent 
corrosion of the metal surface by unreacted acid, while (iv) part of 
the oil is combusted with the fuel.

Many experimental wear findings can be predicted quantitatively:
-  strong influence of fuel sulphur content
-  effect of lubricant feed rate and alkalinity
-  little influence of engine bore
-  more wear at lower engine speed.

Ultimately, this work should help engine designers to  find ways of 
combatting corrosive wear by appropriate design, and lubricant 
formulators to develop cylinder oils with significantly improved 
wear properties.
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Glossary of Symbols
A interfacial area m
c k acid concentration in combustion space molecules m '3
c k acid concentration in lubricant film molecules m '3
ck base concentration in lubricant film molecules m
kc mass transfer coefficient at gas/oil interface m s'
kN neutralization rate constant m molecule s’
kw mass transfer coefficient at metal/oil interface m s'
I length of engine connecting rod m
Nk number of acid molecules in gas
Nk number of acid molecules in oil film
Nk.o Nk at t  =  0
Nk number of base molecules in oil film
N b.o Nk at t  =  0
r half of the piston stroke m
R cylinder bore m
S piston displacement m
t time s
te time to end of one crankshaft cycle s
V oil film volume m3
V0 V at t  =  0 m3
VG combustion space volume m3
V t d c VG at top dead centre m3
a dilution factor used/fresh oil

ratio of r  and I
to angular velocity of crankshaft rad s'
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APPENDIX I. Model Boundary Conditions
The equations in Section 2 are integrated so that a solution is 
obtained. Here details of the boundary conditions used for 
the integration are given.
The calculation starts by taking the actual base concentration 
of the fresh oil and -assuming that the acid concentration in 
the oil is zero and the amount of lubricant is a certain 
volume Vo.

Nb (t = 0) =  Nb,0

Na ( t =  0) =  0

V (t =  0) =  Vo

(A l)

(A2)

(A3)

For subsequent crankshaft revolutions, i, the conditions at the 
start of the cycle change, because injected fresh oil mixes 
with the remains of the oil film from the previous cycle. The 
starting conditions at the beginning of the subsequent cycles 
become

Naoli =  a Nb (t*)!,., +  (I -  a) Nb,0 

Na,0I| =  a  N a,o (te) I s.,

a = ^ -  
V0

where t e is the time to the end of a crankshaft cycle.

(A4)

(A5)

(A6)

A P PEN D IX  2. Combustion Gas Acid 
Concentration
Upon combustion of sulphur-containing fuel, sulphur dioxide 
is formed, which in turn is partially further oxidized to sul
phur trioxide. Cullis et al. (6) estimate that a few percent 
dioxide is converted into trioxide. The author has taken a 
value for this of 5 %mol.

The acid concentration in the combustion space relates to 
the amount of trioxide produced, but also depends on the 
expanding gas volume, V ^ t) .

The following equations have been used to determine 
C£(t)

Cg(t) =  

VG(t) =

_ N a _
VG(t) 

Vtdc +

s(t) =  r (I -  cosœt) + sin2 wt

(A7)

(A8)

(A9)

I I  R2 s(t)

2
where NG is the number o f acid molecules produced at each 
stroke, VGDC the combustion space volume with the piston at 
top dead centre, s(t) the piston displacement. Combination of 
equations (A7) — (A9) yields C*. The acid concentration at 
te/2 <  t  <  te has been set at CG (te/2).

KORAALZEE VERBOUWD 
TOT SLEEPHOPPERZUIGER

De Koraalzee, de zelfvarende splijtbak die 
halverwege de jaren zeventig op de werf

van Liesbosch Staal werd gebouwd in op
dracht van Bos Kalis-dochter Zinkcon, is

terug in Utrecht.
Wederom bij Liesbosch Staal wordt de 
door de Deense rederij Rhoden Nilsson 
aangekochte ’Koraalzee’ met zes meter 
verlengd en omgebouwd to t sleephopper
zuiger. Na afloop van het werk zal de 
voormalige splijtbak als ’Viking’ onder Ne
derlandse vlag blijven varen.
Directeur Th. van den Brink van Liesbosch 
Staal: ’Om de ’Koraalzee' geschikt te ma
ken als sleephopperzuiger moet heel wat 
gebeuren. Zo brengen we onder meer een 
sleeppijp aan, diverse bokken en lieren en 
een zandpomp. Ook de stuurhut zal aan de 
nieuwe functie moeten worden aange
past.’

Begin augustus werd met het verlengen 
van de Koraalzee begonnen. Begin novem
ber zal de voormalige splijtbak als sleep
hopperzuiger ’Viking’ weer te water wor
den gelaten. Met de aanpassing is een be
drag van circa drie en een half miljoen 
gulden gemoeid.

De Pijler no. 5/88.
Ballast Nedam.
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A/S NOR-MARINE 
Standard Access Hatches:
Different types and sizes weatherproof 
hatches
«Norsk Standard». VAN UDEN MARINE & ENGINEERING CONSULTANTS
«VIS-Standard» and others. Tlx 22024, Tel. 010-436 33 00 Veerhaven 14, Rotterdam

UMEC

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

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

tripode

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

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

( L i m i t  sw i t ch)

Max Wo rk ing ra d iu s

A/S NOR-MARINE 
airdriven portable 
Derrick

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

A 4



opdrachten

Van Buren Van Swaay BV
De divisie Marine Airconditioning van Van 
Buuren-Van Swaay B.V. te Zoetermeer, 
heeft een grote order van ca. 20 miljoen 
gulden geboekt voor de bouw van de air- 
conditioning-installaties aan boord van een 
nieuw te bouwen cruise schip.
De opdracht werd verstrekt door de Duit
se werf Jos L. Meyer te Papenburg, welke 
aan de Eems vlak over de grens van de 
provincie Groningen is gelegen.
Het cruise schip wordt gebouwd ten be
hoeve van de Griekse rederij Chandris Line 
en zal in maart 1990 moeten worden opge
leverd. Met een uiteindelijke lengte van 
208 meter zal het schip in staat zijn om ca. 
1660 passagiers te herbergen en een aan
gename verpozing te bieden.
Daartoe omvat de inrichting een omvang
rijk scala van ruimten naast de passagiers
hutten zelf, zoals: restaurants, bars, loun
ges, clubs, bioscoop en zwembaden, maar 
ook keukens en wasserijen. Al deze ruim
ten met hun specifieke eigenschappen stel
len hun eigen eisen aan de verzorging van 
het binnenklimaat. Een geheel geïnte
greerde airconditioning-installatie is dan 
een vereiste aan boord van een dergelijk 
cruise schip.
Van Buuren-Van Swaay heeft een uitge
breide kennis en een ruime ervaring op dit 
gebied opgedaan in de afgelopen tientallen 
jaren.
Met deze buitenlandse order is voor 75 
manjaren aan werk gemoeid voor het 
eigen bedrijf benevens een aanzienlijke 
omvang aan toeleveranties door derden. 
Middels de vestiging van Van Buuren-Van 
Swaay in de stad Groningen zal ook een 
deel van het werk in de provincie Gronin
gen worden ondergebracht. Voorts vormt 
deze order een nuttige schakel voor de 
continuïteit van de activiteiten van het 
bedrijf in de scheepsbouw.

Proeftochten

’Mou Hsing’ en ’Fu Hsing’
Gedurende juni 1988 zijn de motorsche

pen ’MOU HSING’ en 'FU HSING’, door 
de bouwers Wilton-Fijenoord te Schie
dam (hun bouwnummers 8 19 en 820) aan 
de eigenaren, Republiek van China (Tai
wan), Ministerie van Financiën overgedra
gen. De schepen zijn na de geslaagde proef
vaart in juli 1988 aan boord van de 'Doek 
Express France’ geladen en naar de thuisha
ven Keelung gebracht. Het betreft stalen, 
dubbele schroef schepen van de volgende 
afmetingen en karakteristieken:
Lengte tussen de loodlijnen 63.90 m
Breedte op mal 9.60 m
Holte op mal 5.65 m
Voortstuwing: twee MTU motoren type 
I6 V I163 TB 93 van 2960 kW /1350 omw. 
elk.
Tonnages ( 1969 Conv.) zijn: GT 9 17 en NT 
275.
Contract snelheid van de schepen is 28 
knopen.
Accommodatie en veiligheidsmiddelen 
zijn geschikt voor 54 bemanningsleden. De 
schepen zijn door Lloyd’s Register geklas
seerd als: 4* 100AI, Customs Patrol Vessel, 
*ï*LMC en voldoen ook aan alle IMO eisen 
voor dit type en grootte.

Majestic
Op 22 augustus 1988 werd het motorschip 
’Majestic’ door de bouwers Gebr. Van 
Diepen te Waterhuizen (hun bn 1028) 
overgedragen aan de eigenaren Rederij 
Seatrade te Groningen.

Het betreft een koelschip van de volgende 
afmetingen:
Lengte loodlijnen 123.75 m, breedte 15.85 
m, holte 9.30 m,
inhoud ruimen 280.000 kubieke voeten en 
hoofdmotor MaK 6M601 van 6600 kW  op 
Kamewa verstelbare schroef (meer gege
vens in S & W  nr. 15/16 van dit jaar). Het 
schip is een zusterschip van de ’Mystic’, bn 
1027, die voor dezelfde reder is gebouwd. 
Het schip is door Lloyd’s Register geklas
seerd als: 4<I00AI, 4LMC, Lloyd’s 4* 
RMC UMS en vaart onder Nederlandse 
vlag.

Amadee S
Op 15 september 1988 werd het motor
schip ’Amadee S’ door de bouwers Van der 
Giessen de Noord te Krimpen a/d IJssel 
(hun bn 942) aan de eigenaren Messrs. 
Mercurius Scheepvaart te Zwijndrecht 
overgedragen. Het betreft een zogenaam
de binnenvaart tanker type III, die tevens 
geschikt is voor de estuaire vaart (tussen

Vlissingen en Oostende) het heeft de vol
gende afmetingen:
Lengte (Rules) 81.19 m
Breedte op mal 10.50 m
Holte op mal 4.05 m
Aantal tanks: totaal 10 (5 bak- en 5 stuur
boord).
Voortstuwing: een Cummins KTA 50M 
van 933 kW /1800 omw.
Hulpvermogen: twee Cummins generato
ren van respectievelijk 37 kW en 57 kW. 
Het schip is geklasseerd door Lloyd’s Re
gister als 4*AI, IWW, oil and chemical 
tanker, type III, in association with a list of 
defined chemical cargoes, LS"0", also for 
service between Flushing and Ostend, 
max. 5 miles seaward and windforce not 
exceeding 5 BF from sea and 6 BF from land 
and in association with defined loading con
ditions, LMC. Het schip voert de Belgi
sche vlag en heeft ook een aangepast uitwa- 
teringscertificaat gekregen voor de estuai
re vaart als boven vermeld.

Agenda

Technical wetenschappelijke 
attachés
De technische wetenschappelijke attachés 
van het ministerie van Economische Zaken 
bemiddelen voor u bij het verwerven van 
technologische en technische kennis in de 
V.S. en Canada, Japan en Korea, West- 
Duitsland en Groot-Brittannië. Zij doen 
dit vanuit hun standplaats in respectievelijk 
Washington, Tokio, Bonn en Den Haag. 
TWA's kunnen behulpzaam zijn bij het 
verkrijgen van langs andere weg moeilijk 
toegankelijke informatie over technisch 
wetenschappelijke ontwikkelingen, nieu
we technologische processen en produk- 
ten, technische normen, milieu eisen, licen
ties e.d. en bij het leggen van contacten met 
bedrijven en overheden. De TWA's hou
den zich niet met directe handelsdoelein
den bezig.

In de week 31 oktober-4 november hou
den de TWA's spreekdagen op de volgen
de plaatsen:
31/10 KvK Zwolle, Weeshuisstraat 27, 
8011 TZ Zwolle.
Contactpersoon de heer J. F. Kouwe

l/ l  I KvK Utrecht, Waterstraat 47, 351 I 
BW Utrecht.
Contactpersoon de heer W. van Dijk

2/11 KvK Venlo, Deken van Oppensingel 
23, 5911 AA Venlo.
Contactpersoon de heer D. Hendrick

3/11 KvK Dordrecht, Groenmarkt 15-17, 
331 I BD Dordrecht.
Contactpersoon de heer C. Marijnissen
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4/11 Ministerie van Economische Zaken, 
Bezuidenhoutseweg 20, Postbus 20101, 
2500 EC Den Haag.
Contactpersoon Drs. j. van Enst.

Cruise and Ferry 89.
A new venue has been announced for the 
third event in the Cruise and Ferry series of 
biennial international exhibitions and con
ferences.
Cruise and Ferry 89 will take place on 24 
and 25 May 1989 at the Kensington Exhibi
tion Centre, London.
The new venue ’will offer companies in
volved in the expanding cruise and ferry 
businesses an excellent facility at which to 
promote themselves,’ reports exhibition 
director John Gwynn-Jones.
Areas covered on the exhibition floor and 
in the conference hall will include cruise 
ship and ferry operation, programmes and 
itineraries, destinations, port and passen
ger terminals, shipbuilding, repair and con
version, interior design, paints and coat
ings, navigation equipment and noise and 
vibration control.
(Cruise and Ferry Secretariat, 2 Station 
Road, Rickmansworth, Hertfordshire, 
England WD3 IQp).

Diversen

Bouwplannen Kon. Marine
Bij de bezuinigingen op de Defensiebegro
ting is ook het plan van de Koninklijke 
marine niet ongemoeid gebleven. Zo be
staat het voornemen de laatste twee fre
gatten van de Van Speijkklasse eerder af te 
stoten. De verbeteringsprogramma's 
voor Hr, Ms. Tromp en Hr. Ms. De Ruyter 
zijn vervallen. Er worden slechts zes fregat
ten van de Kortenaerklasse gemoderni
seerd en het verbeteringsprogramma 
voor de Orion-vliegtuigen wordt maar be
perkt uitgevoerd. Wel is geld in de plannen 
opgenomen voor de vervanging van mij
nenvegers, een nieuw bevoorradingsschip 
en een amphibisch liftschip. In 1991 zal 
worden besloten over de bouw van de 
vervangers van de twee onderzeeboten 
van de Zwaardvisklasse.

Scheepvaart belangrijk voor Noorse 
economie
Noorse reders zijn eigenaars en admini
streren één van ’s werelds grootste han
delsvloten. De scheepvaart die na veel 
moeilijke jaren weer het hoofd boven wa
ter krijgt, is zeer belangrijk voor de econo
mie van het land en voor de werkgelegen
heid. De bruto- export van scheepvaart
diensten bedroeg in 1987 bijna 8,5 miljard 
gulden. D it was 18,6 % van de totale Noor
se export, olie niet meegerekend.
Het aantal Noorse zeelieden in de grote

vaart en de kustvaart bedroeg aan het 
begin van 1988 26.000 man. Bovendien 
waren ca. 46.000 personen in dienst van 
maritieme bedrijven aan de wal. Direct en 
indirect geeft de scheepvaart werk aan
72.000 Noren. Hierbij komen nog enkele 
duizenden buitenlanders.
Het internationale karakter van de scheep
vaart heeft een klein land in staat gesteld 
maritieme activiteiten aan de wal op te 
bouwen, die ook in internationale samen
hang groot zijn. Zoals: -I-Noorwegen heeft 
twee of drie van *s werelds grootste 
scheepmakelaars. +  Het land ligt op de 
tweede plaats wat betreft maritieme ver
zekering. + Meer dan 12% van de handels
vloot van de wereld is geclassificeerd door 
'Det norske Veritas’ (DnV). Van de nieuwe 
schepen heeft DnV een aandeel van 21%.+ 
Een groot aantal fabrikanten van scheeps
uitrusting hebben een groot aandeel in de 
wereldmarkt. +  Dankzij de maritieme 
’Know how’ van Noorwegen kon het 
Noorse bedrijfsleven zo vlug de mogelijk
heden benutten die werden geschapen 
door de olievondsten in de Noordzee. Als 
een voorbeeld kan vermeld worden dat 
Noorse rederijen de op één na grootste 
vloot bezitten van off-shore vaartuigen.

(norinform).

Avon relaunches pack -  flat 
rescue boat
Following its success in the US, a British 
rapid deployment inflatable rescue boat is 
to be launched in other countries.
The small packed size fits in a vehicle rescue 
locker or the boot of a car and the standard 
CO2 system inflates the three metre craft 
in just 30 seconds.
The idea was originally developed by Avon 
Inflatables from South Wales for use in the 
US where emergency services are often 
called to  perform a variety of rescue tasks. 
Because of its success there and the wide
ning role of police and fire services every
where, the concept is now being intro
duced elsewhere.
The packed craft with integral deck is light 
and easily carried by two people over 
rough terrain to the side of a river, lake or 
quarry where normal boat access would 
prove impossible.
Designed to  carry five people in safety even 
when swamped, the Avon FRB 310 is ideal 
for rescue and scuba work. Its high stability 
allows rescuers to  stand on the side tubes 
without fear of capsizing and the flat bot
tom with load spreading tubes makes the 
boat particularly useful when working on 
thin ice.
The craft is manufactured from Avon’s 
tough hypalon fabric enabling the craft to 
be repacked in minutes and stored w ith
out maintenance or deterioration.
For more information: Avon Inflatables 
Ltd., Dafen, Llanelli, Dyfed, South Wales; 
telephone 09-44 2216391 I

(LPS)

New Lloyds marine equipment guide
Over 37,000 products and services entries 
are included in the 1989 edition of Lloyd’s 
International Marine Equipment Guide 
published this month by Lloyd’s of London 
Press.
This international buyers directory is orga
nised in four divided sections for easy refer
ence. An alphabetical index of all products 
and services in the Guide is followed by a 
geographical listing, within alphabetical 
products and services, of all companies 
which supply them. A third section pro
vides an alphabetical list of over 6,600 
companies with contact details. A free 
reader enquiry service is also available. 
Preceding these directory sections is an 
editorial review of the year’s outstanding 
technical developments, and a new pro
ducts review. This section also gives a list of 
forthcoming maritime exhibitions and a 
detailed list of trade associations and trade 
councils. The foreword is written by the 
president of the International Marine 
Purchasing Association.
Lloyd’s International Marine Equipment 
Guide 1989 288 pp., ISBN I 85044 199 5, 
ISSN 0268 3253, is available from the Book 
Sales Department, Lloyd’s of London Press 
Ltd, Sheepen Place, Colchester, Essex 
C 03 3LP, England. Price UK and Europe 
£55.

T N O : kortere doorlooptijd mogelijk
In veel metaalverwerkende bedrijven kan 
de 'doorlooptijd' van orders voor onder- 
deelfabricage aanzienlijk worden bekort. 
Deze bedrijven zouden daardoor flexibe
ler en concurrerender kunnen opereren, 
en tegen lagere kosten. D it laatste doordat 
minder werk onderhanden is.
Aldus de conclusies na een project 'Door- 
looptijdverkorting’ dat door het Metaal- 
instituut TNO  in Apeldoorn als multi- 
cliënt studie voor een 100-tal bedrijven in 
de metalelektro-industrie is uitgevoerd. 
Het project heeft geleid to t een methode 
van aanpak die de doorlooptijd van orders 
aanzienlijk kan bekorten. De methode kan 
door de bedrijven zelf, met minimale bege
leiding, in praktijk worden gebracht.
In het kader van het project werd in een 
aantal pilot-bedrijven het ’kritieke pad’ in 
de produktie geanalyseerd en vervolgens 
bekort door het zoveel mogelijk beperken 
van wachttijden. Binnen enkele weken 
leidde dit to t een snellere uitlevering van 
de orders. Uiteindelijk werden doorloop- 
tijdverkortingen van 20-80% gereali
seerd. In een ander geval werd 23% om- 
zetverhoging bereikt, en weer een ander 
bedrijf meldde dat het weer spoedorders 
durfde accepteren.
Bij het project werden geen nieuwe tech
nieken toegepast, maar lag de nadruk op 
het combineren van bestaande methoden 
in een samenhangend geheel. Het alert 
maken van bedrijfsmedewerkers op moge
lijkheden om to t een kortere doorlooptijd

462 SenW 55STE jAARGANG NR 22



te komen, vormde verder een belangrijk 
element in het project.
De ontwikkelde methode van aanpak is in 
de vorm van een gebruikershandleiding 
exclusief beschikbaar voor de bedrijven die 
het onderzoek financierden of die alsnog 
to t deze groep toetreden. Ook kan het 
Metaalinstituut begeleiding bieden in de 
vorm van consultancy.
Voor nadere informatie: ir. N. Verhoek, 
Metaalinstituut TNO, afd. Produktietech- 
nologie, -organisatie en -automatisering, 
postbus 541, 7300 AM Apeldoorn, tele
foon (055) 77 33 44, toestel 20! 3.

Analyse technologiebeleid 
van zeven industrielanden
De rol van overheden van industrielanden 
op het gebied van technologiebeleid is de 
komende jaren nog niet uitgespeeld. Zij 
moeten zich echter niet langer afvragen 
hoe ze de technologiewedloop kunnen 
winnen. Beter kunnen zij zich, in samen
werking met maatschappelijke en politieke 
groeperingen, richten op versterking van 
de maatschappelijke basis voor de invoe
ring van nieuwe technologieën. Tot deze 
conclusie komt Annemieke J. M. Roobeek 
in haar proefschift ’Een race zonder finish', 
waarin ze het technologiebeleid van zeven 
industrielanden analyseert en vergelijkt: de 
Verenigde Staten, Japan, de Bondsrepu
bliek, Frankrijk, Engeland, Zweden en Ne
derland. Op 10 oktober promoveerde ze 
hierop to t doctor aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam, aan de faculteit der econo
mische wetenschappen.
Het technologiebeleid vormt in veel indus
trielanden de kern van het anti-crisisbeleid, 
constateert Roobeek. Daarbij beschouwt 
iedereen dezelfde gebieden als sleutel
technologieën. Dat zijn de micro-elektro- 
nica en de informatietechnologie, de bio
technologie en de nieuwe materialen. Ver
wacht wordt dat zij de economische motor 
weer zullen aanzwengelen.
Het zijn echter niet de nieuwe technolo
gieën die bepalen welke richting de econo
mische en maatschappelijke ontwikkeling 
zal inslaan, stelt de onderzoekster. Een 
nieuwe politiek-economische ordening 
wordt uiteindelijk bepaald door de maat
schappelijke krachten in de samenleving. 
De contouren van die ordening tekenen 
zich reeds af en de nieuwe technologieën 
zijn slechts een voertuig op weg daar naar 
toe.
Uit de vergelijking van de zeven industrie
landen blijkt dat de effecten van het tech
nologiebeleid overal anders zullen zijn. 
Grote verschillen zullen zich met name 
voordoen tijdens de invoering van de nieu
we technologieën. Sommige landen zullen 
beter in staat zijn om de gehele maatschap
pelijke basis te herstructureren dan ande
re. Daarbij moet onder meer gedacht wor
den aan het onderwijs, de infrastructuur, 
de opzet van netwerken tussen bedrijven 
en kenniscentra en de verhoudingen tussen

de sociale partners. Op deze maatschappe
lijke basis zal het technologiebeleid van de 
overheden zich de komende jaren moeten 
richten. Om de wedloop om de nieuwe 
technologieën zullen zij zich minder zor
gen moeten maken, want die is op zichzelf 
een wedloop zonder finish, concludeert 
Annemieke Roobeek. Daar komt bij dat de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën 
inmiddels aan het bedrijfsleven kan worden 
overgelaten.

'Een race zonder finish'. De rol van de 
overheid in de technologiewedloop wordt 
uitgegeven door de VU Uitgeverij, tel. 
020-5482654.

St.crt. 7-10-88 no 195

ARBO-AGENDA 1989:
De Arbo-agenda 1989 is verschenen. Het 
is een handige, informatieve en uiterst 
scherp geprijsde agenda, waarin veel aan
dacht wordt geschonken aan veiligheid, 
gezondheid en welzijn op het werk, maar 
ook thuis en in het verkeer.

De agenda verschaft informatie over:
-  de Arbowet gezien vanuit de positie van 

de werknemer
-  het welzijnsbegrip in die wet
-  fysieke belasting
-  klimaat
-  licht en zicht
-  geluid
-  schadelijke stoffen
-  acute vergiftiging
-  aantasting door chemicaliën
-  ioniserende straling
-  trillingen
-  vallen, stoten, botsen, klemmen
-  draaiende en bewegende delen
-  brand en explosie
-  elektriciteit
-  deskundigen op het gebied van arbeids

omstandigheden.

Verder is er aandacht voor borden met 
veiligheidssignalen, kenmerkingsborden 
gevaarlijke stoffen, stofidentificatienum- 
mers, etikettering, gevaaretiketten op 
vervoermiddelen en EHBO.
Naast de aandacht voor arbeidsomstandig
heden komt in deze uitgave de veiligheid 
van kinderen uitgebreid aan bod, zowel 
thuis als in het verkeer. De vele tips en 
raadgevingen op dit gebied maken de agen
da ook in de privé-sfeer goed bruikbaar. 
De Arbo-agenda kan worden voorzien van 
eigen bedrijfsgegevens (los ingestoken of 
meegebonden) en van een omslag met 
eigen naam/vignet. D it maakt de agenda 
to t een vriendelijke en zorgzame attentie 
voor medewerkers.
De prijs per agenda is ƒ 3,95, waarbij nog 
de kosten komen voor eigen informatie en 
opdruk. Minimum afname is 10 exempla
ren, alle prijzen zijn exclusief BTW.
De Arbo-agenda kan worden besteld bij 
Uitgeverij SMD Educatieve Uitgevers,

Postbus 63, 2300 AB LEIDEN, telefoon 
071-14 65 41, mevr. W. H. van Offeren. 
De agenda is een gezamenlijk initiatief van 
het Nederlands Instituut voor Arbeidsom
standigheden NIA en Uitgeverij SMD.

Technische 
informatie

New Sigma multiguard
A new highly resilient protective coating 
for ships' cargo tanks and holds which can 
make trading more flexible and economic 
has been developed and is being marketed 
worldwide by marine paint specialist Sigma 
Coatings.
Introducing the new product, Sigma Multi
guard, Graham Rolph, marine sales direc
tor of Sigma Coatings emphasises that ships 
can operate more flexibly and gain greater 
employment by being able to carry both 
dry and liquid cargoes, alternatively in the 
same compartments. This long life system 
means that the same tanks or holds can be 
coated to resist a wide range of chemicals 
yet on the return trip or next 'leg' of a 
voyage can carry safely and profitably such 
abrasive cargoes as coal, ore and other 
minerals.,
This latest product also gives positive pro
tection against the effects of such liquid 
cargoes as vegetable oils, heavy and light 
distillate fuel oils, aviation fuel, naptha, 
lubricating oils -  in fact all oil cargoes listed 
by Lloyd’s Register of Shipping for ships 
classed 'I00A I Oil Tanker.’
The combination of robustness against 
abrasion or impact with resistance to liquid 
cargoes and sea water ballast gives ships 
much greater trading flexibility. Mineral 
cargoes, for example, or fertilisers can be 
followed by petroleum products in the 
same spaces, then even such foodstuffs as 
grain or rice.
Sigma Multiguard is a light coloured, easy 
to clean and fast curing high-build epoxy 
coating now being marketed worldwide 
for the protection of such vessels as pro
duct and bulk carriers, OBOs, PROBOs, 
ore and oil carriers, cement carriers, dred
gers and even smaller vessels such as water 
tankers and fishing vessels.
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A  NEDERLANDSE VERENIGING 
J =  VAN TECHNICI OP 
SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorlopig programma van 
lezingen en evenementen in het 
seizoen 1988/1989

Weerstand, voortstuwing en ener
gieverbruik bij vissen en vogels
door Dr.J.J. Videlervande R.U. Groningen 
di, 8 nov. 1988 Groningen

Duiktechnieken en onder- 
waterwerkzaamheden m.b.v. de 
nieuwste generatie semi submersi
ble supply vessels
door A. van der Meijden van NADO en 
N. van den W orm en E. Nielsen van Smit 
SOCON
wo. 9 nov. 1988 Amsterdam 
do. 10 nov. 1988 Rotterdam 
do. 15 dec. 1988 Vlissingen

Computer gestuurd tekenen
door Ing. A. A. de Carpentier van de KMS 
te Vlissingen.
do. 17 nov. 1988 Vlissingen in het Bedrijfs-

kantoor Scheepsbouw van de Kon. Mij. 'De 
Schelde'. Schriftelijke aanmelding to t 
uiterlijk 3 nov. is noodzakelijk.

Praktijkervaring uit de interna
tionale vaarwegmarkering en 
ontwikkeling.
door capt. R. E. Behrend en ir. H. Keers van
Allmarine, Rotterdam.
di. I3dec. 1988 Groningen
wo. 14 dec. 1988 Amsterdam
do. 15 dec. 1988 Rotterdam

Forumdiscussie
wo. 30 nov. 1988 T.U. Delft 
Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 
afdeling Maritieme Techniek, De Neder
landse Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied en het Delftse Scheepsbouw
kundig Gezelschap ’William Froude’ orga
niseren op woensdagavond 30 november 
1988 in de Aula van de Technische Univer- 
siteit in Delft een forumdiscussie over het 
onderwerp:

De toekomst van het hoger m ari
tiem  onderwijs in Nederland.
Verschillende inleiders zullen elk 
gedurende 10 minuten hun visie geven 
over het Maritieme Onderwijs. Hierbij ko
men aan de orde:
-  de visie van de T.U. (Wetenschappelijk 

Onderwijs)
-  de visie van de Hogeschool (Hoger Be

roeps Onderwijs)
-  de visie van het bedrijfsleven (Afnemer 

van de afgestudeerden)
-  de visie van het Ministerie van Onder

wijs (In het licht van het ’Hoop’-rapport)

Het programma van deze avond ziet er 
voorlopig als volgt uit:
19.30 uur Koffie
20.00 uur Opening door de voorzitter 
MarTec of N.V.T.S.
20.50 uur Inleiding door de forum- 
voorzitter
20.10-20.50 uur Presentatie visies 
21.00-21.30 uur Commentaar op eikaars 
visie
21.30-22.10 uur Discussie met de zaal 
22.10 uur Afsluiting door de forum- 
voorzitter
22.15 uur Napraten bij een borrel

De voorbereidende coördinatie ligt in 
handen van Prof. ir. Klein Woud (T.U. 
Delft) en Ir. W. A. Th. Bik (Klvl/MarTec). 
De forumvoorzitter is Dr. ir. M. W. C. 
Oosterveld. (MARIN).

VERENIGINGSNIEUWS

Personalia

Voorzitter IRO

Op 4 oktober j.l. nam de heer mr. C. van 
Veen afscheid als voorzitter van het be
stuur van de Industriële Raad voor de 
Océanologie (IRO) Hij heeft zijn functie 
overgedragen aan de heer J. Groenen
dijk.

Bestuur 'W illiam  Froude’
Op 7 oktober 1988 heeft de bestuurswis
seling van het Scheepsbouwkundig Gezel
schap 'William Froude’ plaatsgevonden. 
De Algemene Ledenvergadering heeft het 
voorgestelde bestuur gekozen.
De indeling is als volgt:
M. C. H. Vermeulen, voorzitter 
J. B. Lesterhuis, secretaris 
G. J. Bruinsma, penningmeester
E. J. B. Snijders, comm.onderwijs
F. H. H. A. Quadvlieg, comm.excursies

REÜNIE O U D
'W ILLIAM  FROUDE’ LEDEN
Eindelijk is het dan zover. De reünie van het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap ’William 
Froude’ gaat door. De datum hiervoor 
gereserveerd is vrijdag 18 november 1988. 
Hiervoor nodigen wij alle oudleden van 
William Froude uit in de ’Prestigezaal’ van 
sociëteit Alcuin (K.S.V. Sanctus Virgilius, 
Oude Delft 57, Delft). Het voorlopig pro
gramma is als volgt:
17.00 uur: borrel
18.30 uur: diner
20.30 uur: koffie
21.30 uur: feest
U kunt zich met uw partner opgeven voor 
ƒ 15 0 -  p.p. over te maken op giro 129884 
t.n.v. William Froude, Delft o.v.v. Reünie 
88 of op bankrekening nr. 25.93.70.681, 
Bank Mees & Hope o.v.v. Reünie 88 W illi
am Froude.

V E R H U IZ IN G
H et Algemeen Secretariaat van 
de NVTS
en de Redactie van Schip en W erf 
zullen op 11 november 1988 verhui
zen naar:
MATHENESSERLAAN 185 
3014 H A  ROTTERDAM
H et nieuwe telefoonnummer 
wordt:
010-4361042.
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